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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

กรมธรรม์ประกนัภัยเดนิทางปลอดภัยภายในประเทศ (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 
 

โดยการเชื �อถือ ขอ้แ ถลงใน ใบ คําขอเอ าป ร ะก นั ภยั ซึ� ง เ ป็ น ส่วน ห นึ� งขอ งก รมธรรม ์ป ระกนั ภยันี�                       

และเพื�อเป็นการตอบแทนเบี� ยประกนัภยัที�ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใต้

ขอ้บ ังคบั  เงื�อนไขทั �วไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้  และเอกสารแนบท ้ายแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยันี�  บริษัทให้สัญญากบัผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัดังต่อไปนี�  
 

หมวดที� 1 คาํจํากัดความ 

 ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึ� งมีความหมายเฉพาะที�ได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือเป็น

ความหมายเดียวกนัทั�งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั เงื�อนไขทั�วไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบท้าย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง ใบสลักหลงักรมธรรม์

ประกันภยั และเอกสารสรุปสาระสําคญั เงื�อนไขทั�วไป ความคุม้ครองและ

ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี�  ซึ� งถือเป็นส่วนหนึ� งแห่งสัญญา

ประกนัภยัเดียวกนั 

บริษัท หมายถึง บริษทั ทูนประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือองค์กร ที� ระบุชื�อเป็นผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง

กรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือเอกสารแนบทา้ย และ/หรือใบรับรองการ

ประกันภัย  ซึ� งเป็น ผู้จัดให้ มีการประกันภัยเพื� อป ระโยชน์ ของผู ้เอา

ประกนัภยั 

ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลที�ระบุชื�อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภยันี�  และ/

หรือเอกสารแนบทา้ย และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั ซึ� งเป็นบุคคลที�

ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที� เกิดขึ�นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและทําให้

เกิดผลที�ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ� งเกิดขึ�นโดย

เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื�น 

การเจบ็ป่วย หมายถึง อาการ ความผิดป กติ การป่ วยไข้ห รือการติดโรคที� เกิดขึ� นกับ ผู้เอา

ประกนัภยั 

ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที�การงานใดๆ ในอาชีพ

ประจาํ และอาชีพอื�นๆ ไดโ้ดยสิ�นเชิงตลอดไป 
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ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที�ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่อเหตุการณ์

แต่ละครั� ง 

แพทย์ หมายถึง ผูที้�สาํเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตไดขึ้�นทะเบียนอยา่ง

ถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม

ในทอ้งถิ�นที�ใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม  

พยาบาล หมายถึง ผูที้�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูที้�จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

ซึ� งตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและคาํแนะนําจาก

แพทย์ตามข้อบ่งชี�  ซึ� งเป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาที�

เหมาะสมสาํหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วยนั�นๆ   

ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูที้� รับบริการอนัเนื�องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก หรือใน

หอ้งรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 

ซึ� งไม่มีความจําเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี� ที� เป็นมาตรฐานทาง

การแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ� งจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว้

คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานที�มีจาํนวนบุคลากรทางการแพทย์

ที�เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการที�ครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ�งมี

ห้องสาํหรับการผ่าตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการเป็น

โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั�นๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ� งจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว้

คา้งคืนและไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลเวช

กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั�นๆ        

คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที�ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ดาํเนินการโดย

แพทยท์าํการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไว้

คา้งคืนได ้

มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแ์ผนปัจจุบันที�เป็นสากล และ

นาํมาซึ� งแผนการรักษาที�เหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละ

สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการ

ชนัสูตร หรืออื�นๆ (ถา้มี) 
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ค่าใช้จ่ายที�จําเป็นและสมควร 

 

 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�ควรจะเป็นเมื�อเทียบกับการ

ให้บริการที�โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบั

ผูป่้วยทั�วไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกซึ� งผูเ้อา

ประกนัภยัเขา้รับการรักษานั�น 

ความจาํเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ที�มีเงื�อนไข ดงันี�  

(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือ

การเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ 

(2) ต้องมีข้อบ่งชี� ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ

ปัจจุบนั 

(3) ต้องมิใช่ เพื� อความส ะดวกของผู ้รับ บ ริการ ห รือของครอบ ครัว

ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู ้ป่วยที�

เหมาะสม ตามความจําเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของ

ผูรั้บบริการนั�นๆ 

สภาพที�เป็นมาก่อน 

การเอาประกันภัย 

หมายถึง โรค (รวมทั� งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติที� เกิดขึ�นกับผูเ้อา

ประกันภัยภายใน �� เดือนก่อนวันที� ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์

ประกนัภยันี� จะมีผลบังคบัซึ� งมีนัยสําคญัเพียงพอที�ทําให้บุคคลทั�วไปพึง

แสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษาหรือทาํให้แพทยพ์ึงให้การวินิจฉัยดูแล

หรือรักษา 

เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ� งเกิดจาก

การติดเชื�อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื�อจุลชีพ ฉวย

โอกาส เนื�องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการ

เจ็บป่วยใดๆ ซึ� งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV 

(Human Immuno Deficiency Virus) การติ ด เชื� อ จุล ชีพ ฉวยโอกาส  ให้

รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะเชื�อที�ทาํให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ 

(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื�อที�ทาํให้เกิด โรคลาํไส้อกัเสบหรือ

เรื� อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื�อไวรัส (Virus) และ/หรือเชื�อรา

ที�แพร่กระจายอยู่ทั�วไป (Disseminated Fungi Infection) เนื� องอกร้ายแรง 

(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื� องอก Kaposi’s 

Sarcoma เนื�องอกเซลลน์ํ� าเหลืองที�ระบบศูนยป์ระสาททส่วนกลาง (Central 

Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื�นๆ ซึ� งเป็นที� รู้จกัใน
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*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ปั จ จุบัน นี� ว่ า เป็ น อ าก ารข องภู มิ คุ้ม กัน บ ก พ ร่อ ง(Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) หรือซึ� งเป็นสาเหตุ ที�ทาํให้คนที�เป็นเสียชีวิตอย่าง

กระทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ให้

รวมถึงเชื�อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที�ทาํให้เยื�อ

สมองเสื�อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื�อไวรัส 

 การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาํซึ� งใชก้าํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํเพียงลาํพงัการกระทาํการแทนหรือที�

เกี�ยวเนื� องกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใด ซึ� งกระทําเพื�อผลทางการเมือง 

ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงคที์�คลา้ยคลึงกนั รวมทั�งเพื�อตอ้งการส่งผล

ให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ� งส่วนใดของสาธารณชนตก

อยูใ่นภาวะตื�นตระหนกหวาดกลวั 

บริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจ 

  

หมายถึง 

 

บริษทัหรือนิติบุคคล หรือตวัแทนของบริษัทที�ให้ความช่วยเหลือใดๆ ซึ� ง

บริษัทได้แต่งตั� งขึ�นในเวลาใดๆ เพื�อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผูเ้อา

ประกันภยั ซึ� งกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองที�บริษัทออกให้ก่อนการ

เดินทาง 

หมวดที� 2 เงื�อนไขทั�วไปและข้อกาํหนด 

2.1  สัญญาประกนัภัย 

 สัญญาประกันภัยนี� เกิดขึ� นจากการที�บริษัทเชื�อถือข้อแถลงของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ                    

ผู ้เอาประกันภัยในใบคาํขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ�มเติม (ถ้ามี) ที�ผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ                 

ผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือชื�อให้ไวเ้ป็นหลักฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษัทจึงไดอ้อก

กรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารสรุปสาระสําคญั เงื�อนไขทั�วไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยันี�ไวใ้ห ้

 ในกรณีที�ผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผูเ้อาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ               

ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ�ง หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั�นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซึ� ง

ถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั� นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี� ยประกนัภยัสูงขึ�นหรือบอกปัดไม่ยอมทาํสัญญา

ประกนัภยั สัญญาประกนัภยันี� จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิ

บอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอ้แถลงนอกเหนือจากที�ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ             

ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ�ง 
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2.2  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัย และการเปลี�ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกนัภยันี�  รวมทั�งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั                 

การเปลี�ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว ้                 

ในกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั หรือระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั� งของกรมธรรม์ประกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะ

ไดรั้บความคุม้ครองเฉพาะการเริ�มตน้และสิ�นสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัที�ระบุไวด้งัต่อไปนี�   

ความคุ้มครองแบบรายเที�ยว (Single Trip) 

 การเดินทางท่องเที�ยวภายในประเทศ (Domestic) ระยะเวลาที�ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี�

ให้เริ�มตน้ตั�งแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางออกจากที�อยูอ่าศยัเพื�อการเดินทางนั�น และดาํเนินต่อเนื�องกนัไปจนกระทั�งผูเ้อา

ประกนัภยัเดินทางกลบัมาถึงที�อยูอ่าศยัตามปกติ หรือจนกระทั�งสิ�นสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะ

เกิดขึ�นก่อน (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอย่างอื�นในกรมธรรม์ประกนัภยันี� ) ทั� งนี�  ระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละครั� ง

สูงสุดไม่เกิน 30 วนั                         

 หากผูเ้อาประกันภยัเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั และ

จาํเป็นตอ้งรับการรักษาอย่างต่อเนื�องในฐานะผูป่้วยใน กรมธรรม์ประกนัภยันี� จะขยายความคุม้ครองไปจนกระทั�ง     

ผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
 

2.4  การแจ้งและการเรียกร้องค่าทดแทน    

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่

กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษัททราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที�มีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้

บริษัททราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจาํเป็นอนัสมควร จึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบในทนัทีได้ แต่ไดแ้จ้ง

โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

ในการเรียกร้องค่าทดแทน ผูถ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทน

ของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานหรือเอกสารตามที�ระบุไวภ้ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองแต่ละหมวด

ใหแ้ก่บริษทัภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว ้โดยคา่ใชจ่้ายของตนเอง 
 

2.5 การตรวจทางการแพทย์ 

 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าที�จาํเป็นกบัการ

ประกนัภยันี�  และมีสิทธิทาํการชนัสูตรพลิกศพในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของ

บริษทั 
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2.6  การจ่ายค่าทดแทน 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันับแต่วนัที�บริษทัได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที�

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่าง

อื�นจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื�อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่

เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น 

แต่ทั�งนี� จะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผดิชดใชด้อกเบี�ย

ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่าย ทั�งนี�นบัแต่วนัที�ครบกาํหนดชาํระ 
 

2.7 การชําระเบี�ยประกันภัยและการคืนเบี�ยประกันภัย 

2.7.1  เบี� ยประกนัภยัจะถึงกาํหนดชาํระทนัทีโดยผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั และ

กรมธรรมป์ระกนัภยัจะเริ�มมีผลบงัคบัตามวนัที�ที�ระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยั 

 2.7.2  การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัหลงัจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกนัภยัแล้วจะไม่มีการคืนเบี� ย

ประกนัภยัให้  
 

2.8  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

 ในกรณีที�มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบับนี�  ระหว่างผูมี้สิทธิ�

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั� น                 

โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทําการวินิจฉัยชี� ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 

�.�  อาณาเขตและกฎหมายที�ใช้บังคบั 

กรมธรรม์ประกนัภยันี� จะให้ความคุม้ครองเฉพาะความสูญเสียหรือเสียหายที�เกิดขึ�นในประเทศไทยเท่านั�น 

ภายใตข้อ้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย 
 

2.10 เงื�อนไขบังคบัก่อน 

บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยันี�  เวน้แต่ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ

ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญา

ประกนัภยัและเงื�อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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หมวดที� � ข้อยกเว้นทั�วไป 

การประกันภัยนี�ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย อนัเกิดจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ

หรือที�เกดิขึ�นในเวลา ดงัต่อไปนี� 

3.1  การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

3.2  สงคราม การรุกราน การกระทําที�มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที�มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการ

ประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล  การนัดหยุดงาน การก่อ

ความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ�งจะเป็นเหตุให้มีการ

ประกาศหรือคงไว้ซึ�งกฎอัยการศึก 

3.3  การก่อการร้าย  

3.4  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื�อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื�องมาจากการ

เผาไหม้ของเชื�อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ�งดาํเนินติดต่อไปด้วย

ตัวเอง 

3.5  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื�นใดที�อาจเกิด                 

การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

3.6  ความรับผดิส่วนแรก 

3.7  ขณะที� ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที� เป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือ

ปราบปราม 

3.8  อาณาเขตที�ยกเว้นความคุ้มครองตามที�ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหรือตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ 

ใบรับรองการประกนัภัย (ถ้ามี) 

3.9  ขณะที�เกดิขึ�นบริเวณแท่นขุดเจาะนํ�ามัน อุโมงค์หรือเหมืองใต้ดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 8 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

หมวดที� � ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใต้ข้อบังคับ  ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื�อนไขทั�วไปและข้อกําหนด และเอกสารแนบท้าย                 

แห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื�อเป็นการตอบแทนเบี� ยประกันภัยที� ผู ถ้ ือกรมธรรม ์ป ระกนัภยั  และ/ห รือ                           

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองที�แนบติดกบักรมธรรม์ประกนัภยั 

และมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยัเท่านั�น 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 9 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงเนื�องจากอุบัติเหตุ 
 

คาํจาํกดัความเฉพาะ 

การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั� งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง             

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดย สิ�นเชิง 

และมีขอ้บ่งชี�ทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที�การงานใดๆ ในอาชีพประจาํ 

และอาชีพอื�นๆ ไดโ้ดยสิ�นเชิงตลอดไป 

ความคุ้มครอง 

ขณะที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้กาํหนดของเงื�อนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์

ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุที�เกิดขึ�นอย่างกระทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซึ� ง

เกิดขึ�นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพ

ถาวรสิ�นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนัที� เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที�ได้รับทําให้ผูเ้อาประกันภยัต้องรักษาตัว

ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และการเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั�นเมื�อใด   

กดี็ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งันี�  

1.  100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวติ 

2.  100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง และการทุพพล

ภาพถาวรสิ� นเชิงนั� นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน        

นบัแต่วนัที�เริ�มทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หรือมีขอ้บ่งชี�ทางการแพทย์

ชดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง 

3.  100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือสองขา้งตั�งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั�งแต่ขอ้เท้า หรือ

สายตาสองขา้ง 

4.  100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มือ และเทา้หนึ� งขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ 

5.  100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มือ และสายตาหนึ�งขา้ง 

6.  100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ�งขา้ง 

7.   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มือ  

8.   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ 

9.   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหนึ�งขา้ง 

   บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นี� เพียงรายการที�สูงสุดรายการเดียวเท่านั�น  



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 10 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลที�เกิดขึ�นตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี� รวมกนัไม่เกิน

จาํนวนเงินดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยั หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตาม

ข้อตกลงคุ้มครองนี� ยงัไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยงัคงให้ความคุ้มครองจนสิ� นสุดระยะเวลา                    

เอาประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�เหลืออยูเ่ท่านั�น 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงเนื�องจากอุบัตเิหตุ 

ผูถ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี� ให้แก่

บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต หรือนับจากวนัที�แพทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง 

หรือสูญเสียอวยัวะ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 �. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่ทดแทน ที�กาํหนดโดยบริษทั 

 �. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี 

 �. ใบรายงานแพทยท์ี�ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา 

 �. ใบมรณบตัร (กรณีเสียชีวติ) 

 �. สําเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานที�ออกรายงาน และสําเนาบนัทึก

ประจาํวนัของตาํรวจ (กรณีเสียชีวิต) 

 �. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั (กรณีเสียชีวิต) 

 �. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ (กรณีเสียชีวิต) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพ

ถาวรสิ�นเชิงเนื�องจากอุบัตเิหตุเท่านั�น) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร

สิ�นเชิงเนื�องจากอุบัติเหตุ อนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี� 

1. การกระทําของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ�สุรา สารเสพติด หรือยาเสพตดิให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้   

คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ�สุรา” นั�น ในกรณีที�มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั�งแต่ 150 

มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึ�นไป 

2. การได้รับเชื�อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื�อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ�า ซึ�งเกิดจากบาดแผลที�ได้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 

3. การแท้งบุตร 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 11 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

4. ขณะที�ผู้ เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึง เจ็ตสกีด้วย แข่ง สเก็ต ชกมวย 

โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื�อรักษาชีวิต) ขณะกาํลงัขึ�นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื�องร่อน 

5. ขณะที�ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ�นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในเครื�องบินที�มิได้จดทะเบียนเพื�อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 

6. ขณะที�ผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขบัขี� หรือปฏิบัติหน้าที�เป็นพนักงานประจาํเครื�องบิน 

7. ขณะที�ผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั�วยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 

8. ขณะที�ผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมที�มีความผดิสถานหนัก หรือขณะที�ถูกจับกมุหรือหลบหนีการจับกมุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 12 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื�องจากการบาดเจบ็หรือการเจ็บป่วย 
 

ความคุ้มครอง 

 ขณะที� กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อกําหนดของเงื�อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครอง                       

ของกรมธรรม์ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยที�เกิดขึ�นอย่างกระทนัหัน

และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ� งเกิดขึ� นในระหว่างการเดินทางในประเทศไทย จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการ

รักษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายที�จาํเป็นและสมควร ซึ� งเกิดขึ�นจากการรักษาพยาบาลตามความ

จาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั

ตามที�ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองประกนัภยั คืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ทั� งนี�  หากผูเ้อาประกนัภยัมีความจาํเป็นตอ้งได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื�องหลงัจากที�ระยะเวลาเอา

ประกนัภยัสิ�นสุด จะตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลภายใน 48 ชั�วโมง หลงัจากที�ระยะเวลาเอาประกนัภยัสิ�นสุด บริษทั

ยงัคงคุม้ครองให้โดยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สูงสุด 

20,000 บาท แลว้แต่จาํนวนเงินใดจะนอ้ยกว่า    

ค่าใชจ่้ายที�คุม้ครอง มีดงัต่อไปนี�   

�. คา่แพทยต์รวจรักษา 

�. ค่ายาและสารอาหารทางเส้น เลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่าย                    

ในการแยก จดัเตรียม และวิเคราะห์เพื�อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และ

พยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื�นๆ รวมถึงค่าแพทยอ่์านผล ค่าใชจ่้ายในการ

ใชห้รือให้บริการ อุปกรณ์ของใชแ้ละเครื�องมือทาง การแพทยน์อกห้องผ่าตดั วสัดุสิ�นเปลืองทางการแพทย ์(เวชภณัฑ์ 

1) ค่าห้องผ่าตดั และอุปกรณ์ในห้องผ่าตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหว่างที�พกัรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยใน  

�. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สาํหรับการเคลื�อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม ดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจาํเป็นทางการแพทย ์

�. คา่ยากลบับา้น ตามความจาํเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกว่า 14 วนั  

�. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนกั หรือห้องผูป่้วยเดี�ยวมาตรฐาน รวมถึงคา่อาหารที�โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช

กรรมจดัให้สาํหรับผูป่้วย และค่าการพยาบาลประจาํวนั   

 ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ� งหรือทั� งหมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอื�นใด 

บริษทัจะชดใชค่้ารักษาพยาบาลเฉพาะจาํนวนที�เกินกว่าจาํนวนที�เบิกคืนได ้

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 13 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อจํากัด  

 1. ค่าห้องสําหรับผูป่้วยใน จาํกดัไม่เกิน วนัละ 5,000 บาท ทั� งนี�  ขอ้จาํกดันี� ไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษา

ในห้องผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์

การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื�องจากการบาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วย 

ผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผู ้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี� ให้แก่บริษัทภายใน                  

30 วนั นบัจากวนัที�ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัที�ไดรั้บการรักษาพยาบาลจากคลินิกโดย

ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 

�. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือหลกัฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี  

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

 4. ใบรายงานแพทยที์�ระบุอาการสาํคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 

 5. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัที�แสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงินที�แสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษัทจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จที�

รับรองยอดเงินที� จ่ายไป เพื�อให้ผูเ้อาประกันภยัไปเรียกร้องส่วนที�ขาดจากผูรั้บประกันภยัรายอื�น แต่หากผูเ้อา

ประกันภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื�นใด หรือจากการประกนัภยัอื�นมาแล้วให้ผูเ้อา

ประกนัภยัส่งสําเนาใบเสร็จที�มีการรับรองยอดเงินที�จ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื�นเพื�อเรียกร้องส่วนที�

ขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื�องจากการบาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วยเท่านั�น) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื�องจากการบาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วยอนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุดงัต่อไปนี� 

1. สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)  

2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที�เป็นมาตั�งแต่กาํเนิด 

3. การรักษาตัวเพื�อพักผ่อนหรือเพื�ออนามัย การนวดเพื�อสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักฟื� น การตรวจสุขภาพ          

ค่าตรวจรักษาใดที�มิได้เกี�ยวข้องกบัการบาดเจบ็หรือการเจ็บป่วย 

4. การรักษาโรคหรือภาวะที�เกี�ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทาง

พนัธุกรรม 

5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 14 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

6. การรักษาใดๆ ที�เกี�ยวกบัการตั�งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร 

7. กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื�องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื�องช่วยการพูด (Speech 

Device) เครื�องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 

8. ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื�อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการ

บูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม หรือ ค่ารักษาพยาบาลสําหรับ

การรักษาอนัจําเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอันเนื�องมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 

9. การบริการหรือการผ่าตัดเกี�ยวกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเกิดขึ�นเพื�อหวังผลกาํไรจากกรมธรรม์ประกันภัย 

10. การรักษาเพื�อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื�อแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที�จําเป็นต้องกระทําอัน

เป็นผลจากการเกดิอุบัตเิหตุ เพื�อให้อวยัวะดงักล่าวสามารถกลับมาทํางานได้อย่างเดมิ 

11. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที�เกิดจากแพทย์ที�เป็นผู้เอาประกันภัยเองหรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ

ผู้เอาประกนัภัย 

12. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง การถูกสัตว์ทําร้าย 

และวคัซีนป้องกนับาดทะยักภายหลงัได้รับบาดเจบ็ 

13. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ�นขณะที�ผู้เอาประกนัภัยขับขี� หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

14. การบาดเจ็บที�เกดิขึ�นขณะที�ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย 

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื�อรักษาชีวิต) ขณะกําลงัขึ�นหรือกําลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 

หรือเครื�องร่อน 

15. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ�นขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั�วยุให้เกิดการทะเลาะววิาท 

16. การบาดเจ็บที�เกิดขึ�นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที�มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที�ถูกจับกุม หรือ

หลบหนีการจบักมุ 

17. การบาดเจ็บที�เกดิขึ�นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ�สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ�สุรา” นั�นในกรณีที�มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

ตั�งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึ�นไป 

18. การบาดเจ็บที� เกิดขึ�นขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึ�นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที�มิได้จด

ทะเบียนเพื�อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณชิย์ 

19. การบาดเจบ็ที�เกดิขึ�นขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขับขี� หรือปฏิบัติหน้าที�เป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 15 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

20. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื�อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน

หลงัเคลื�อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงัเสื�อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเสื�อม 

(Spondylosis) และภาวะที�มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที�กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis 

(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื�อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื�องมาจาก

อุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 16 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเคลื�อนย้ายเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื�อนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนา 
 

ความคุ้มครอง 

 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้กาํหนดของเงื�อนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์

ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยที�เกิดขึ�นอยา่งกระทนัหันและไม่สามารถ

คาดการณ์ไดซึ้� งเกิดขึ�นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัและจาํเป็นตอ้งเคลื�อนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีที�เหมาะสมกบั

ความจาํเป็นตามความเห็นหรือคาํแนะนาํของบริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจ หรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของบริษัทที�ไดรั้บมอบ

อาํนาจ เพื�อทําการรักษาทางการแพทยท์ี� เหมาะสมหรือเพื�อนําผูเ้อาประกันภัยกลับภูมิลาํเนา บริษัทจะรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการเคลื�อนยา้ยตามที� บริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจหรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของบริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจเรียกเกบ็

กบับริษทั 

วิธีของการเคลื�อนยา้ยเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินนี� ถูกกาํหนดโดย บริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจหรือตวัแทนผูม้ี

อาํนาจของ บริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจซึ� งอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ 

หรือวิธีการขนส่งอย่างอื�นที�เหมาะสม การตดัสินใจทั�งหลายเกี�ยวกบัวิธีการรูปแบบของการเคลื�อนยา้ยและจุดหมาย

ปลายทางจะไดรั้บการดาํเนินการโดยบริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจ หรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจของบริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจและ

อยูบ่นพื�นฐานของการรักษาพยาบาลที�จาํเป็น 

ความคุม้ครองค่าใชจ่้ายที�กาํหนดนี� เป็นค่าใชจ่้ายสําหรับการบริการซึ� งกาํหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดย บริษทั

ที�ไดรั้บมอบอาํนาจ สําหรับการขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยที์�เกิดขึ�นตามความ

จาํเป็นซึ� งเป็นผลของการเคลื�อนยา้ยเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื�อนยา้ยกลบัประเทศภูมิลาํเนาของผูเ้อา

ประกนัภยัตามลกัษณะที�ไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเคลื�อนย้ายเพื�อรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื�อนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนา 

 ใหผู้ถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั ดาํเนินการและส่งเอกสารเพื�อประกอบการพิจารณาจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนดงัต่อไปนี�  

 1. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยับาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในถิ�นทุรกนัดาร ผูเ้อาประกนัภยัควรติดต่อแพทยท์อ้งถิ�นเพื�อทาํ

การรักษาพยาบาลเบื�องตน้ (First Aid) หลงัจากนั�นทาง บริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจ จะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีในการเคลื�อนยา้ย

และประสานงานกบัแพทยส์าํหรับการรักษาในขั�นต่อไป 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคลื�อนย้ายเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการ

เคลื�อนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนาเท่านั�น) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเคลื�อนย้ายเพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือ

การเคลื�อนย้ายกลบัประเทศภูมิลาํเนา อนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุดงัต่อไปนี� 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 17 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการทั�งปวงที� ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบที�จะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�รวมอยู่ใน

ค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว 

2. ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการบริการใดๆ ที�ไม่ได้รับการอนุมัติและจัดการโดย บริษัทที�ได้รับมอบอํานาจหรือผู้แทนผู้มี

อาํนาจของบริษัทที�ได้รับมอบอาํนาจเว้นแต่ว่าผู้เอาประกันภัย หรือผู้ร่วมเดนิทางของผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้ง

ต่อ บริษัทที�ได้รับมอบอํานาจและมีเหตุผลอันสมควร สําหรับค่าใช้จ่ายเกนิสมควรที�เกิดขึ�นและไม่สามารถควบคุม

ได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในที�ใดที�หนึ�ง ในกรณีนี�บริษัทสงวนสิทธิการชดใช้เงินที�ผู้เอาประกันภัยได้

สํารองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นสําหรับการบริการทั�งหลายเหล่านั�น เป็นไปตามค่าใช้จ่าย

เช่นเดยีวกนั ในสภาวการณ์เช่นนั�นที� บริษัทที�ได้รับมอบอาํนาจกําหนด และมีจํานวนเงินสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอา

ประกนัภัยตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัยและ/หรือใบรับรองการประกนัภัย 

3. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชื�อไวรัส HIV และโรคอื�นๆ ที�สัมพันธ์กบัโรคเอดส์ 

4. กามโรค หรือโรคใดๆ ที�ตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 18 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิลาํเนา 
 

ความคุ้มครอง 

 ขณะที�กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้กาํหนดของเงื�อนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองของกรมธรรม์

ประกันภยั หากผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตภายใน �� วนั นับจากวนัที�เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที�เกิดขึ�นอย่าง

กะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ไดภ้ายในระยเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายในการทาํศพ และค่าใชจ่้าย

อื�นที�จาํเป็นในการจดัการเกี�ยวกบัศพ ไดแ้ก่ ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ ณ สถานที�ที�เสียชีวิต ค่าใชจ่้ายใน

การส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยักลบัภูมิลาํเนาที�ดาํเนินการโดยบริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจ หรือผูแ้ทนผูมี้อาํนาจ

ของบริษัทที�ได้รับมอบอาํนาจ ที�ได้รับมอบอาํนาจจากบริษัทและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั� งนี� ไม่เกิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิลาํเนา 

 ให้ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัดาํเนินการและส่งเอกสารเพื�อประกอบการพิจารณาจ่าย

สินไหมทดแทนดงัต่อไปนี�  

  1. ติดต่อและรีบแจง้บริษทัฯ หรือบริษทัที�ไดรั้บมอบอาํนาจทราบโดยไม่ชกัชา้ หลงัจากนั�นทาง บริษทัที�ไดรั้บ

มอบอาํนาจจะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีที�ดีที�สุดในการส่งศพกลบัภูมิลาํเนา 

  2. ให้ผูรั้บประโยชน์หรือญาติหรือผูเ้กี�ยวขอ้งรวบรวมเอกสารที�จาํเป็นในการเรียกร้องค่าไหมทดแทนในกรณีที�

ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตให้ครบถว้นส่งบริษทัภายใน 30 วนั นบัตั�งแต่วนัที�เสียชีวติ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิลาํเนาเท่านั�น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศอัน

เกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุดังต่อไปนี� 

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการทั�งปวงที�บุคคลอื�นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัย หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ   

ที�รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดนิทางแล้ว ซึ�งบุคคลผู้จัดการเดนิทาง หรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผดิชอบ 

2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื�อการขนส่งศพของผู้เอาประกันภัยซึ�งไม่ได้รับการอนุมัติ และจัดเตรียมการโดยบริษัทที�ได้รับมอบ

อาํนาจ 

3. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชื�อไวรัส HIV และโรคอื�นๆ ที�สัมพันธ์กบัโรคเอดส์ 

4. กามโรค หรือโรคใดๆ ที�ตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 19 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง 
 

คาํจาํกัดความเฉพาะ 

การบาดเจบ็สาหัสหรือ

การเจบ็ป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ตอ้งไดรั้บการรักษาโดยแพทยที์�

มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรือการ

เจ็บป่วยรุนแรงนั�น เป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว

ไดรั้บการรับรองโดยแพทยว์่าเป็นอนัตรายต่อชีวิต และไม่สมควรที�จะเดินทาง

หรือเดินทางต่อไปสาํหรับการเดินทางนั�น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและบิดา มารดา 

ของคู่สมรส 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครองการเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัซึ� งเกิดขึ�นภายใน    

30 วนั ก่อนวนัออกเดินทาง (ยกเวน้สาเหตุตามขอ้ 3) อนัมีสาเหตุมาจาก 

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกันภยั และ/หรือสมาชิกของ

ครอบครัว ซึ�งเป็นเหตุทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามกาํหนดการได ้

2. การเกิดการนดัหยดุงานขึ�นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ� งเป็นเหตุการณ์ที�อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั ทาํใหไ้ม่สามารถเดินทางตามกาํหนดการได ้

3. เมื�อที�พกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัที�ใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยัถาวรไดรั้บความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม ้นํ� าท่วม

หรือภยัธรรมชาติคลา้ยกัน ได้แก่ พายุไตฝุ่้น สึนามิ แผ่นดินไหว ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวนัออกเดินทางทาํให้ผูเ้อา

ประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามกาํหนดเวลาได ้

4. ไดรั้บหมายเรียกใหเ้ป็นพยานที�ศาล หรือไดรั้บหมายบงัคบัจากศาล 

บริษทัจะชดใชค่้าใชจ่้ายแก่ผูเ้อาประกนัภยัสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการเลื�อนหรือการบอกเลิก

การเดินทางที�เกิดขึ�นหลงัจากที�กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัแลว้ ไดแ้ก่ เงินมดัจาํค่าเดินทาง ค่าซื�อตั�วล่วงหนา้ และ/

หรือค่าที�พกั ค่าอาหารที�ผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปล่วงหน้า เฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายซึ� งไม่ไดรั้บการชดใช้

จากแหล่งอื�น และเป็นผลต่อเนื�องจากการเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทางก่อนวนัเริ� มตน้การเดินทางและ/หรือ

ค่าใชจ่้ายที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย ความคุม้ครองนี� จะมีผลบงัคบัเฉพาะเมื�อผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อา

ประกนัภยัก่อนไดท้ราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ� งอาจก่อใหเ้กิดการเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทางนั�น 

สําหรับขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง ความคุม้ครองให้เริ�มตน้ ณ วนัที�   

ผูเ้อาประกนัภยัซื�อกรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ  



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 20 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี�แลว้ กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี�

ถือเป็นอนัสิ�นสุดความคุม้ครอง 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดนิทาง 

ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปนี� ให้แก่บริษัทภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 

2. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 

3. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

5. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีที�ตอ้งการเลื�อนหรือบอกเลิกการเดินทาง เนื�องจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย

รุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว 

6. สําเนาใบมรณบตัร ในกรณีที�ตอ้งการเลื�อนหรือบอกเลิกการเดินทาง เนื�องจากการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั 

และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว 

7. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทางเท่านั�น) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง อันเกิด

จากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุดังต่อไปนี� 

1. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที�เกดิจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคบัของรัฐบาล 

2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการชําระหนี�สิน หรือการขาดการชําระหนี�ของบริษัทจัดการท่องเที�ยวหรือผู้ทํา

การขนส่งอนัเป็นสาเหตุให้มีการบอกเลิกการเดนิทาง 

3. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที�ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอื�นที�ยังมีผลบังคับ หรือโครงการ

ของรัฐบาล หรือการที�จะได้รับการชดใช้จากแหล่งอื�น ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริษัทจัดการท่องเที�ยว หรือ

ผู้ดาํเนินการอื�นใดที�เกี�ยวกบัการเดนิทาง อาหาร และที�พกั 

4. กามโรค หรือโรคใดๆ ที�ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชื�อไวรัส 

HIV และโรคอื�นๆ ที�สัมพันธ์กบัโรคเอดส์ 

5. การทําประกันภัยนี�ภายในเวลาตํ�ากว่า 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัส

จากอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว) 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 21 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

6. การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทางที� เกิดจากสถานะทางการเงิน หรือการเปลี�ยนแผนการเดินทางของผู้เอา

ประกนัภัยหรือสมาชิกของครอบครัว 

7. การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดนิทางเนื�องจากโรคทางจิต หรืออาการทางจิตทุกชนิด 

8. การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดนิทางที�ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกันภัยนี� 

9. การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดนิทางเนื�องจากสภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย(Pre-existing Conditions) 

10. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกิจ ภาระผูกพันทางธุรกิจ หรือหน้าที�ความผูกพันของผู้เอาประกันภัย หรือ

สมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย 

11. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 

12. การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดนิทางเนื�องจากการกระทําที�ผิดกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย หรือผู้เอาประกนัภัยถูก

ดาํเนินคดอีาญา 

13. การเลื�อนหรือการบอกเลิกการเดินทางที� ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที�ยว หรือผู้ จัดการทัวร์ หรือ      

ผู้ให้บริการขนส่งหรือที�พักในทันทีที�ทราบว่ามีความจําเป็นที�จะต้องเลื�อนหรือบอกเลิกการเดินทางที�จัดเตรียมไว้ 

เว้นแต่พสูิจน์ได้ว่ามีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจงึไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�กระทํา

ได้แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 22 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวนัเดนิทาง 
 

คาํจาํกดัความเฉพาะ 

การบาดเจบ็สาหัสหรือ

การเจบ็ป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ตอ้งได้รับการรักษาโดย

แพทยที์�มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหัส 

หรือการเจ็บป่วยรุนแรงนั�นเป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของ

ครอบครัวไดรั้บการรับรองโดยแพทยว่์าเป็นอนัตรายต่อชีวิต และไม่สมควร

ที�จะเดินทางหรือเดินทางต่อไปสาํหรับการเดินทางนั�น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผูเ้อาประกันภัยและบิดา 

มารดา ของคู่สมรส 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครองถึงค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นของผูเ้อาประกนัภยัที�ไดช้าํระไปสําหรับค่าใชจ่้ายในการ

เดินทาง ค่าที�พกั และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั และ/หรือค่าปรับหรือค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นตามมาจาก

การที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัภูมิลาํเนาก่อนกาํหนดเนื�องจาก 

1. ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยรุนแรง และแพทยแ์นะนาํให้เดินทางกลบั 

2. สมาชิกของครอบครัว เสียชีวิตหรือไดรั้บการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงโดยไม่คาดหมาย 

3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น สึนามิ หรือแผ่นดินไหว ทําให้ผู ้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตาม

กาํหนดการต่อไปได ้

4. การนัดหยดุงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที�ไม่คาดหมายและอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ผูเ้อาประกนัภยั หรือ 

5. การถูกกกัด่านกกักนัเชื�อโรคตามคาํแนะนาํของแพทย ์
 

บริษทัจะชดใชค่้าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงแต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั สําหรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพิ�มขึ�นโดยทางเครื�องบิน ทางบก หรือ

ทางเรือ (ค่าโดยสารชั�นประหยดัในกรณีที�เป็นไปได)้ หรือคา่ที�พกัที�เกิดขึ�น และการสูญเสียคา่เดินทาง และ/หรือค่าที�พกั

ที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ หรือที�ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถูกริบมดัจาํ หลงัจากเริ�มตน้การเดินทาง อนัเป็นผลมาจากสาเหตุขา้งตน้ 

ทั�งนี�  ให้รวมถึงค่าใชจ่้ายใดที�เกิดขึ�นจากการขยายเวลาการเดินทางเนื�องจากถูกกกัด่านกกักนัเชื�อโรคตามคาํแนะนาํของ

แพทย ์

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 23 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

การเรียกร้องผลประโยชน์การลดจํานวนวันเดนิทาง  

ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปนี� ให้แก่บริษัทภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 

2. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 

3. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

5. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีที�ตอ้งการลดจาํนวนวนัเดินทาง เนื�องจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง

ของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว 

6. สําเนาใบมรณบัตร ในกรณีที�ต้องการลดจํานวนวันเดินทาง เนื� องจากการเสียชีวิตของ ผูเ้อาประกันภัย        

และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว 

7. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การลดจํานวนวันเดนิทางเท่านั�น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การลดจํานวนวันเดินทาง อันเกิดจากหรือ

สืบเนื�องจากสาเหตุดงัต่อไปนี� 

�. การลดจํานวนวันเดนิทางเนื�องจากผู้เอาประกนัภัยมีความผดิปกตทิางจิตใจ วิกลจริต โรคในระบบเส้นประสาท 

�. โรคเอดส์ หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเชื�อไวรัส HIV และโรคอื�นๆ ที�สัมพนัธ์กบัโรคเอดส์  

�. กามโรค หรือโรคใดๆ ที�ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

4. การลดจาํนวนวนัเดนิทางเนื�องจากเหตุใดๆ ที�ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกันภัยนี� 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 24 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การล่าช้าในการเดนิทาง 
 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครอง หากกาํหนดการเดินทางโดยเครื�องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟของ    

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งล่าชา้ออกไปจากกาํหนดการเดินทางตามปกติที�ระบุไวใ้นตารางการเดินทางเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 

6 ชั�วโมงติดต่อกัน หรือตามเวลา(ถ้ามี) ที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั       

อนัเนื�องมาจาก  

1. สภาพอากาศไม่เอื�ออาํนวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการขนส่งทางเครื�องบิน หรือเรือเดิน

สมุทร หรือรถไฟเลื�อนการเดินทางออกไป เพื�อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 

2. การบกพร่อง หรือการทาํงานผิดพลาด การชาํรุดเสียหาย การขดัขอ้งของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของ

เครื�องจกัรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ 

3. การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจา้งผูป้ระกอบการขนส่งทางเครื�องบิน หรือของท่าอากาศยาน  

หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ 
 

ทั�งนี�  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแสดงหลกัฐานที�ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ที�ออกโดยผูข้นส่งโดย

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับการเดินทางล่าชา้ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัสาํหรับการเดินทาง

ล่าชา้ทุกๆ 6 ชั�วโมง หรือตามเวลา (ถา้มี) แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

และ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าในการเดนิทาง 

ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี� ให้แก่บริษัทภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 

2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4. หนังสือรับรองจากผูที้�มีอาํนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที�ยวนั� น พร้อมระบุวนัที� เกิดเหตุ เหตุผล และ

ระยะเวลาที�ล่าชา้ 

5. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 25 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าในการเดนิทางเท่านั�น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าในการเดนิทางอนัเกิดจากหรือสืบเนื�อง

จากสาเหตุดงัต่อไปนี� 

1. การที�ผู้เอาประกันภัยไม่ไปรับการตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ�นเครื�องบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ตามเวลาที�กําหนด

ในรายละเอียดของการเดินทางที�ได้ให้ไว้กับผู้เอาประกนัภัย และไม่สามารถนํามาซึ�งหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์

อกัษรจากบริษัทขนส่งหรือตัวแทนที�รับผดิชอบในส่วนของจํานวนชั�วโมงที�เกิดการล่าช้าและเหตุของการล่าช้านั�น 

2. การนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื�องบิน หรือของท่าอากาศยาน 

หรือของเรือเดนิสมุทร หรือรถไฟ ที�เกดิขึ�นอยู่ก่อนวนัที�ผู้เอาประกันภัยซื�อการประกันภัย 

3. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคําสั�งหรือคําแนะนําจากหน่วยงานควบคุมที�เกี�ยวข้องหรือ

จากรัฐบาลของประเทศนั�นๆ 

4. การที�ผู้เอาประกันภัยมาถึงสนามบินหรือท่าเรือ หรือชานชาลารถไฟ ล่าช้ากว่าเวลาตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ�นเครื�อง 

(เว้นแต่การเดนิทางมาล่าช้านั�นเกดิจากการนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการขนส่ง

ทางเครื�องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดนิสมุทร หรือรถไฟ) 

5. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐบาล การล่าช้าหรือการเปลี�ยนแปลงของการเดินทางที�จองไว้ รวมถึง ความผิดพลาด 

การละเลย หรือการผิดสัญญา โดยผู้ให้บริการที�เป็นส่วนหนึ�ง ส่วนใดของการเดินทางที�จองไว้หรือไม่ว่าจะโดย

บริษัทตัวแทนท่องเที�ยวหรือผู้จัดทัวร์ที�เป็นผู้จองการเดนิทางนั�น 

6. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพเิศษในการเดินทางผู้เอาประกนัภัย 

7. ความเสียหายที�ผู้ เอาประกันภัยไม่มีหนังสือแจ้งจากสายการบิน บริษัทรถไฟ หรือบริษัทเดินเรือสมุทร หรือผู้แทน

จําหน่ายบัตรโดยสารระบุถงึสาเหตุการล่าช้า และระยะเวลาของการล่าช้าของผู้ขนส่ง 

8. ผู้เอาประกันภัยที�มิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที�ยว/ผู้จัดทัวร์หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือที�พัก ในทันทีที�ทราบว่ามี

ความจาํเป็นที�จะต้องเดนิทางล่าช้าจากตารางการเดนิทางที�จัดเตรียมไว้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจําเป็นอนัสมควรจึง

ไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�กระทําได้แล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 26 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที�ยวบิน 
 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครอง หากผูเ้อาประกนัภยัพลาดการต่อเที�ยวบิน รถไฟ หรือเรือเดินสมุทร ที�ได้

ยนืยนัการเดินทางตามตารางการเดินทางของผูข้นส่งแลว้ในขณะที�อยูใ่นและต่างประเทศ ณ จุดที�ตอ้งมีการเปลี�ยนถ่าย

ยานพาหนะ ซึ� งมีสาเหตุมาจากความล่าชา้ของเครื�องบิน รถไฟ หรือเที�ยวเดินเรือสมุทรที�ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางมาถึง

จุดเปลี�ยนถ่ายยานพาหนะ และไม่สามารถจดัหายานพาหนะอื�นที�จะออกเดินทางทดแทนไดภ้ายในระยะเวลาหกชั�วโมง 

(6 ชั�วโมง) หรือตามเวลา (ถา้มี) ที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั นบัแต่เวลาที�

เดินทางมาถึงยงัจุดเปลี�ยนถ่ายยานพาหนะ 

 ทั�งนี�  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแสดงหลกัฐานที�ระบุระยะเวลา และสาเหตุการพลาดการต่อเที�ยวบิน รถไฟ หรือเรือ

เดินสมุทร ที�ออกโดยผูข้นส่ง โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับการพลาดการต่อเที�ยวบิน รถไฟ หรือเรือเดินสมุทร 

ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัสําหรับการพลาดการต่อเที�ยวบิน รถไฟ หรือเรือเดินสมุทร ทุกๆ     

� ชั�วโมง หรือตามเวลา (ถา้มี) แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ 

ใบรับรองการประกนัภยั 
  

การเรียกร้องผลประโยชน์การพลาดการต่อเที�ยวบิน 

ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 

2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4. หลกัฐานแสดงการพลาดการต่อเที�ยวบิน รถไฟ เรือเดินสมุทรที�ออกโดยผูมี้อาํนาจรับผิดชอบการเดินทางนั�น 

5. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเที�ยวบินเท่านั�น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเที�ยวบินอันเกิดจากหรือ

สืบเนื�องจากสาเหตุดงัต่อไปนี� 

1.  เป็นผลมาจากที�ผู้เอาประกนัภัยพลาดการเดินทาง ณ จุดเริ�มต้นที�ออกเดนิทางครั�งแรกไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ กต็าม 

2. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคําสั�งหรือคําแนะนําจากหน่วยงานควบคุมที�เกี�ยวข้องหรือ

จากรัฐบาลของประเทศนั�นๆ 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 27 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

3. ความเสียหายที�ผู้เอาประกันภัยไม่มีหนังสือแจ้งจากสายการบิน บริษัทรถไฟ หรือบริษัทเดินเรือสมุทรหรือผู้แทน

จําหน่ายบัตรโดยสารระบุถึงสาเหตุการล่าช้า และระยะเวลาของการล่าช้าของผู้ขนส่ง 

4.  ความล่าช้าที� เกิดขึ�นเนื�องจากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วง ซึ� งได้เริ�มขึ�นหรือได้ประกาศก่อนวันที�ออก

กรมธรรม์ประกนัภัย หรือวันที�ระบุไว้ในตั�วเดินทาง หรือวนัที�มีการยืนยันการเดินทางวันใดวันหนึ�งสุดแต่ว่าวันใด

จะมาก่อน 

5. กรณีที�มกีารต่อเครื�องบินของเที�ยวบินต่อไม่ได้ขึ�น ณ สนามบินเดยีวกนักบัเที�ยวบินก่อนหน้าที�มาถงึ หรือระยะเวลา

ตามตารางบินระหว่างเที�ยวบินก่อนหน้า และเที�ยวบินต่อห่างกันน้อยกว่า 3 ชั�วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 28 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดนิทาง 
 

คาํจาํกัดความเฉพาะ 

เอกสารการเดนิทาง หมายถึง หนงัสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขบัขี� ตั�วเดินทาง หรือตั�วท่องเที�ยว บตัรโดยสาร

ในการเดินทาง 

บัตรโดยสารในการ

เดนิทาง 

หมายถึง บตัรโดยสารที�ผูโ้ดยสารชาํระค่าโดยสารให้แก่ผูใ้ห้บริการขนส่งทางบก ทางนํ� า 

หรือทางอากาศ ซึ� งดาํเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพื�อการขนส่งอยา่งถูกตอ้ง 

ลักทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอื้�นหรือที�ผูอื้�นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 

โจรกรรม หมายถึง การลกัทรัพยที์�ปรากฏร่องรอยงดัแงะ โดยบุคคลใดๆ ซึ� งได้เขา้ไปหรือออกจาก

สถานที�ที�เกบ็ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั โดยการใชก้าํลงัอยา่งรุนแรง และทาํให้เกิด

ร่องรอยความเสียหายที� เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที�ที� เก็บทรัพยสิ์นที�เอา

ประกนัภยั จากการใชเ้ครื�องมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์

หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั� งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ

พยายามกระทาํดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก ําลังประทุษร้าย หรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั� นจะใช้กําลัง

ประทุษร้ายเพื�อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยก์ารพาทรัพยน์ั�นไป หรือให้ยื�นให้

ซึ� งทรัพยน์ั�น หรือยดึถือเอาทรัพยน์ั�นไว ้หรือปกปิดการกระทาํความผดินั�น หรือให้

พน้จากการจบักมุ 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระทาํความผิดตั�งแต่ 3 คนขึ�นไป 
 

ความคุ้มครอง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามที�เกิดขึ�นจริง สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุ

ไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั สําหรับค่าใชจ่้ายในการขอทาํเอกสารการเดินทาง

ใหม่ ค่าเดินทางและค่าที�พกัที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ�นเพื�อจดัหาเอกสารการเดินทางใหม่ทดแทน เอกสารการเดินทางที�สูญหาย

เนื�องจากผูเ้อาประกนัภยัถูกลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์หรือโจรกรรม หรือภยัธรรมชาติ (เช่น พายุไตฝุ้่ น สึนาม ิ

แผน่ดินไหว เป็นตน้) ขณะที�อยูใ่นประเทศไทย 

ทั� งนี� ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรายงานการสูญหายดังกล่าวต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจที�มีอาํนาจในทอ้งที�เกิดเหตุภายใน    

24 ชั�วโมง นบัจากที�เกิดเหตุการณ์นั�น และการเรียกร้องค่าชดเชยจะตอ้งมีบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ที�ตาํรวจ 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 29 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดนิทาง 

ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษัทภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 

2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4. สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 

5. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดนิทางเท่านั�น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง อันเกิดจาก

หรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี� 

1. ในกรณีที�ไม่มีการรายงานการสูญหายที�เกิดขึ�นกับเจ้าหน้าที�ตํารวจที�มีอํานาจในท้องที�เกิดเหตุ ภายใน 24 ชั�วโมง

ภายหลังจากเกดิเหตุ และ/หรือ ไม่มีบันทึกประจําวนัของเจ้าหน้าที�ตาํรวจ 

2. ในกรณีที�การสูญหายที�เป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา 

และป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพื�อความปลอดภัยของเอกสารการเดนิทาง 

3. ในกรณทีี�ค่าขอเอกสารการเดินทาง สําหรับประเทศที�ไม่อยู่ในแผนการเดินทางของผู้เอาประกันภัย 

4. การสูญหายที�ไม่ทราบสาเหตุ 

5. การกระทําของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ�สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้   

คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ�สุรา” นั�น ในกรณีที�มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั�งแต่ 150 

มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึ�นไป 

6. ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยั�วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

7. ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะที�ถูกจับกมุหรือหลบหนีการจับกมุ 

8. การสูญหายเนื�องจากอตัราแลกเปลี�ยน หรือค่าเสื�อมราคาของเอกสารนั�น 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 30 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 

คาํจาํกัดความเฉพาะ 

บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ�งไม่ใช่ญาติที�พกัอาศยัอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั ลกูจา้ง และหุน้ส่วนของ  

ผูเ้อาประกนัภยั 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัเนื�องจาก

อุบติัเหตุ ซึ� งเกิดขึ�นในภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือใบรับรอง

การประกนัภยั โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจาํนวนความเสียหายที�แทจ้ริง หักดว้ยดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกันภยั 

สาํหรับผลของความเสียหายดงัต่อไปนี�  

1. การเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 

เงื�อนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกเท่านั�น) 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการตกลงชดใช ้หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือการกระทาํอนั

ก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 

ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 

2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4. สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 

5. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 31 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั�น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกดิจากหรือ

สืบเนื�องจากสาเหตุดงัต่อไปนี� 

1. ความรับผิดส่วนแรกที� ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ

ใบรับรองการประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ�งเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือที�อยู่ในความครอบครอง หรือการ

ควบคุมตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 

3. การสูญเสียหรือความเสียหายที�เกี�ยวกบัความรับผดิ ซึ�งถือเอาสิทธิตามสัญญา 

4. การสูญเสียหรือความเสียหายที�เกี�ยวข้องกบัผู้เอาประกันภัยซึ�งกระทําโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรือการกระทําที�ผิด

กฎหมาย 

5. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดอีาญา 

6. ผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมในการแข่งรถแรลลี� 

7. ค่าเสียหายที�กาํหนดขึ�นเพื�อลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวีคูณ 

8. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ที�เช่า หรือให้เช่า 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 32 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 
 

คาํจาํกัดความเฉพาะ 

ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยัที�นาํติดตวัไปดว้ยในการเดินทาง 

ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ที� ใช้ประจําในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทั�วไปจะไม่นําติดตัวไป

ในขณะเดินทาง ได้แก่ เสื� อผา้ที�ไม่จาํเป็นสําหรับการเดินทาง เครื� องครัว 

เครื�องอาํนวยความสะดวกภายในบา้น เป็นตน้ 

ของที�ระลึก หมายถึง สิ�งของที�เป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นที�ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที� หรือสิ�งต่างๆ 

ที�จาํหน่าย หรือใหเ้ป็นที�ระลึก 

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึง ไมก้อลฟ์ และถุงใส่ไมก้อลฟ์หรือรถลากถุงกอลฟ์ 

เครื�องประดบั หมายถึง สิ�งของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ กาํไล ต่างหู จี�  และนาฬิกาที�สวมใส่

เป็นเครื�องประดบัตามร่างกาย 

สิ�งของภายในบ้าน หมายถึง เฟอร์นิ เจอร์ สิ� งติดตั� งตรึงตรา เสื� อผ้า และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอา

ประกันภยั หรือสมาชิกของครอบครัว หรือคนรับใช้ในบ้านที�อาศัยอย่าง

ถาวรอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั ยกเวน้ โฉนด พนัธบตัร ตั�วแลกเงิน ตั�วสัญญาใช้

เงิน เช็ค เช็คเดินทาง หลกัทรัพย ์เอกสารทุกประเภท เงินสด ธนบตัร 

สิ�งของมีค่า หมายถึง เครื� องประดับทําด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื�นๆ ผ้าขนสัตว์ นาฬิกา 

และอญัมณี หรือหินมีค่า 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั

ของผูเ้อาประกนัภยั ซึ� งผูเ้อาประกนัภยันาํติดตวัไปดว้ยและไดรั้บการสูญเสียหรือความเสียหายภายในระยะเวลาเอา

ประกนัภยั ในกรณีดงัต่อไปนี�  

1. ขณะที�กระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษัท     

ผูข้นส่ง  หรือสายการบิน การสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่านี� ตอ้งได้รับการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่าย

บริหารของโรงแรมนั�น หรือฝ่ายบริหารของบริษทัผูข้นส่งนั�น หรือ 

2. เป็นผลจากบุคคลใดๆ กระทาํการในลกัษณะเป็นการบงัคบัอย่างรุนแรง หรือโดยข่มขู่ หรือขู่เข็ญผูเ้อา

ประกนัภยัเพื�อเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวันั�น และการสูญเสียหรือความเสียหายนั�น  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง

แจง้ต่อเจา้หนา้ที�ตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายภายใน 24 ชั�วโมง นบัจากที�เกิดเหตุนั�นการเรียกร้อง

ใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทนตอ้งมีบนัทึกประจาํวนัของเจา้หนา้ที�ตาํรวจเช่นว่านั�น 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 33 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองนี�  หักดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) สําหรับการสูญเสียหรือ

ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูเ้อาประกันภยั ภายในระยะเวลาเอาประกันภยัและ

กรมธรรมป์ระกนัภยันี� มีผลบงัคบัตามระยะเวลาที�ไดร้ะบุไวต้ามหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการ

ประกนัภยั ซึ� งบริษทัจะชดใชใ้ห้ดงันี�  

1. บริษทัจะชดใชก้ารสูญเสียหรือความเสียหายของสิ�งของไม่เกินจาํนวนเงินต่อชิ�น คู่ หรือชุด ทั� งนี� ไม่เกิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั 

2. บริษทัอาจเห็นควรให้ชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม 

ในกรณีที�สิ�งของนั�นๆ มีอายไุม่เกิน 1 ปี 

3. บริษทัอาจชดใชเ้ป็นเงินสด หรือเลือกชดใชโ้ดยการทาํให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซึ� งบริษทัจะ

หักค่าเสื�อมราคาเมื�อเป็นที�ยอมรับกนัว่ามีการสึกหรอ และเสื�อมราคาในกรณีที�สิ�งของนั�นๆ มีอายเุกิน 1 ปี 

เงื�อนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า

เดนิทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั�น) 

1. ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายที� เกิดขึ� นต่อเจ้าหน้าที�ตาํรวจหรือเจ้าหน้าที� ที� รับผิดชอบ   

อากาศยาน เรือ หรือยานพาหนะที�ผูเ้อาประกนัภยักาํลงัเดินทาง และไดรั้บหลกัฐานการแจง้การสูญเสียหรือความ

เสียหายเป็นหนังสือจากผูม้ีอาํนาจของยานพาหนะนั�นๆ เวน้เสียแต่ว่าไม่อาจจะกระทาํการดงักล่าวได ้เนื�องจากเหตุ

จาํเป็นหรืออยูใ่นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นและทาํใหที้�ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได ้

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํการอนัสมควรทั�งปวง เพื�อป้องกนัรักษาและคุม้ครองทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั และถา้

หากทรัพยสิ์นที�ว่านั�นสูญหายหรือเสียหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจ เจา้หน้าที�โรงแรม บริษทั

ขนส่ง หรือผูมี้อาํนาจของที�ทาํการสถานีขนส่งปลายทางอยา่งทนัทีอีกดว้ย 

3. ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี� แล้ว บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยั

เพื�อใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อต่อบุคคลใดๆ หรือองคก์รใดๆ เฉพาะในส่วนที�บริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนไปแลว้ ใน

การนี� ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดาํเนินการเท่าที�จาํเป็นเพื�อ

ป้องกนัสิทธิทั�งหลายเช่นว่านั�น และจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นที�เสียหายต่อบริษทั 

4. ผูเ้อาประกนัภยัต้องดาํเนินการตามขั�นตอนทุกขั�นตอน เพื�อให้กระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตัวของผูเ้อา

ประกนัภยัไดรั้บการดูแลตามสมควร 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 

ผูถ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 

2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
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3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

4. จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดขึ�นจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัท     

ผูข้นส่ง หรือสายการบิน กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั�นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรม

หรือบริษทัผูข้นส่ง หรือสายการบิน 

  5. รายการและราคาของที�สูญเสียหรือเสียหาย 

 6. สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 

 7. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดนิทางหรือ

ทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั�น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า

เดนิทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว อนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุดงัต่อไปนี� 

1. ความรับผิดส่วนแรกที�ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรอง

การประกันภัย (ถ้ามี) 

2. สัตว์ ยานพาหนะที�เดนิด้วยเครื�องจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนั�นด้วย) รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ 

ยานพาหนะอื�นใด สกีหิมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ เครื�องประดับมีค่า เช่น เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื�องทอง 

เครื�องเงินทั�งปวง คอนแท็คเลนส์ เก้าอี�มีล้อสําหรับคนพิการ ฟันปลอม ขาแขนปลอม ใบหุ้น เอกสารการเดนิทางเช่น 

หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี� ตั�วเดินทาง หรือตั�วท่องเที�ยว บัตรโดยสารในการเดนิทาง กระเป๋าถือหรือ

กระเป๋าที�มีลักษณะการใช้โดยทั�วไปมิใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือ

ของที�ระลึก แว่นตา อาหาร หรืออาหารเสริม อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ 

กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา(รวมอุปกรณ์ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) รวมถึง

อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด 

3. การสูญเสียหรือความเสียหายที�มีสาเหตุมาจากการสึกหรอ การเสื�อมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกินหรือแทะ สัตว์ที�

ชอบทําลายพืช ได้แก่ หนู หรือ การเสื� อมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายที�เกิดขึ�น เนื�องจากผู้เอาประกันภัย

ดาํเนินการใดๆ เพื�อทําการซ่อมแซม การทําความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 

4. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ที�เช่า หรือให้เช่า 

5. การยึดทรัพย์ หรือการกักกันทรัพย์ภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาลการขนส่ง สินค้าผิดกฎหมาย 

หรือกระทําการอื�นใดที�ขัดต่อกฎหมาย 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 35 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

6. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินที�ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื�น ได้แก่ ทรัพย์สินที�เอา

ประกนัภัยภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยอื�น การได้รับการชดใช้จากโรงแรม หรือบริษัทขนส่ง หรือสายการบิน เว้นแต่

เฉพาะจํานวนค่าใช้จ่ายที�เกินกว่าจํานวนที�เบิกคืนได้ บริษัทจะชดใช้ให้แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที�

ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัย 

7. การสูญเสียกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตวัของผู้เอาประกันภัยที�ส่งไปล่วงหน้า หรือของที�ระลึก และสิ�งของที�

ส่งทางพสัดุไปรษณย์ีหรือส่งทางเรือโดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกันภัย 

8. การที�ผู้เอาประกันภัยลืมกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที�สาธารณะ หรือการ

สูญเสียหรือความเสียหายที�เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตาม

สมควรเพื�อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั�น 

9. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตวัอย่างสินค้า 

10. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลที�บันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือสิ�งอื�นใดใน

ทํานองเดยีวกนั 

11. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 

12. ค่าใช้จ่ายส่วนที�ผู้เอาประกนัภัยสามารถเรียกร้องจากผู้ขนส่งหรือสายการบินได้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดนิทาง 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัมาถึงล่าชา้ในระหว่างระยะเวลาเอา

ประกนัภยั เนื�องจากสายการบินหรือผูข้นส่งไดส่้งไปผดิสถานที� หรือสูญหายชั�วคราว 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจาํนวนเงินตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการ

ประกนัภยั ต่อการล่าชา้ทุกๆ 6 ชั�วโมงเต็ม นับจากเวลาที�ผูเ้อาประกนัภยัมาถึงจุดหมายปลายทางในประเทศไทยตาม

กาํหนดการการเดินทางจนกระทั�งไดรั้บส่งมอบกระเป๋าเดินทางโดยจ่ายสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามที�ระบุ

ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั  

ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ�งไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การล่าชา้ของ

กระเป๋าเดินทาง และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์น

ส่วนตวั (ถา้มี) พร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัได ้

หน้าที�ในการรักษาสิทธิของบริษทัเพื�อการรับช่วงสิทธิ โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระทาํทุก

อยา่งเท่าที�จาํเป็นหรือเท่าที�บริษทัจะร้องขอให้ทาํตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั

เพื�อรักษาสิทธิของบริษทัในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

  ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 

2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

3. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 

4. สาํเนาใบบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ 

5. หลกัฐานอื�นๆ ที�บริษทัร้องขอตามความจาํเป็น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเท่านั�น) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางอันเกิดจาก หรือ

สืบเนื�องจากสาเหตุดงัต่อไปนี� 

1. ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานทันทีต่อสายการบินพาณิชย์หรือผู้ขนส่ง ถงึการล่าช้าของกระเป๋าเดนิทางนั�น 

2. การถูกยึดทรัพย์ ริบทรัพย์ การกักกัน หรือการถูกควบคุมโดยศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือเจ้าหน้าที�

สนามบินหรือทางราชการหรือตาํรวจประจําประเทศนั�นๆ 

3. การที�ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจัดหาหนังสือยืนยัน หรือจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากสายการบิน หรือ

ผู้รับขนส่ง ณ วนัและเวลาที�ได้รับกระเป๋าเดนิทางในที�ล่าช้านั�นคืน 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 38 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่า 
 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครองความรับผิดส่วนแรกใดๆ ของกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ

สําหรับรถที�ผูเ้อาประกันภยัเช่า กรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัมีความรับผิดตามกฎหมายตอ้งชดใช้การสูญหายหรือความ

เสียหายที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัที�อยูใ่นประเทศไทย 
 

เงื�อนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผดิส่วนแรกสําหรับรถเช่าเท่านั�น) 

1. ตอ้งเช่ารถดงักล่าวจากบริษทัรถเช่าที�มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถเช่า 

2. สัญญาเช่ารถตอ้งกาํหนดให้ผูเ้อาประกนัภยัซื�อประกนัภยัรถยนตช์ั�นหนึ�งคุม้ครองการสูญหาย หรือ ความเสียหายต่อ

รถที�เช่าในระหว่างระยะเวลาที�เช่า 

3. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทุกขอ้ของบริษัทรถเช่าภายใตสั้ญญาเช่า และเงื�อนไขของผูรั้บประกนัภยั

ภายใตส้ัญญาการประกนัภยัดงักล่าว รวมทั�งกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัจราจรของประเทศไทย  

 

การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผดิส่วนแรกสําหรับรถเช่า 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทัภายใน �� วนั 

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั  

2.  สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือ หลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  

3.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั  

4.  สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ  

5.  เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี)  

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่าเท่านั�น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี� ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสําหรับรถเช่าอันเกิดจาก

หรือสืบเนื�องจากสาเหตุต่อไปนี� 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 39 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

1. การสูญหายหรือความเสียหายที�เกิดจากการขับขี�รถที�เช่าโดยฝ่าฝืนเงื�อนไขของสัญญาเช่าหรือการสูญหายหรือความ

เสียหายที�เกดิขึ�นนอกเขตถนนสาธารณะ หรือเนื�องจากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ และข้อบังคบัของประเทศ 

2. การสูญหายหรือความเสียหายที�เกดิจากการสึกหรอ การเสื�อมสภาพ ความเสียหายจากแมลงหรือสัตว์กดักนิหรือแทะ 

ความชํารุดบกพร่อง หรือความเสียหายที�ไม่ปรากฏร่องรอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 40 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 
 

คาํจาํกัดความเฉพาะ 

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ  หมายถึง  ไมก้อลฟ์ ถุงกอลฟ์ หรือรถลากถุงกอลฟ์  

สถานที�สาธารณะ  หมายถึง  สถานที�ของรัฐหรือเอกชนซึ� งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั�วไปสามารถเขา้

ไปใช้บริการตามที�กาํหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั� งนี� ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ

ค่าตอบแทนหรือไม่กต็าม  
 

ความคุ้มครอง  

การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครองดงันี�   

1. การสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ  

การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ที�ผูเ้อาประกนัภยันาํติดตวัไปรวมถึงที�ซื�อใหม่ในระหว่าง

ระยะเวลาเอาประกนัภยัในประเทศไทย ในกรณีการสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเกิดขึ�นใน

สถานที�สาธารณะระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัในประเทศไทยของผูเ้อาประกนัภยั 
 

เงื�อนไขความคุ้มครองเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะผลประโยชน์ความคุ้มครองอปุกรณ์การเล่นกอล์ฟเท่านั�น) 

เมื�ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผูเ้อาประกนัภยัสูญหายหรือเสียหาย ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าที�

ตาํรวจ หรือผูมี้อาํนาจหน้าที�ที� เกี�ยวขอ้ง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟ

สาธารณะที�มีอาํนาจควบคุมดูแลสถานที�ที� เกิดการสูญหายหรือความเสียหายภายใน �� ชั�วโมงนับจากเวลาที� เกิด

เหตุการณ์ และตอ้งแนบบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูมี้อาํนาจหนา้ที�ดงักล่าวมาพร้อมกบัการเรียกร้องดว้ย 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งดาํเนินการทุกประการที�กระทาํได ้เพื�อให้มั�นใจไดว้่าอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ของตน 

ก) ไม่ถูกวางทิ�งไวโ้ดยไม่มีผูดู้แลในสถานที�สาธารณะ และ 

ข) ตอ้งจดัการป้องกนัทุกวิถีทางที�สมเหตุสมผล เพื�อให้อุปกรณ์อยูใ่นลกัษณะปลอดภยั 
 

บริษทัจะชดใชส้ําหรับการสูญหายหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ที�เกิดขึ�นจริงให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั

ทั� งนี� สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภัยตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ ใบรับรองการ

ประกนัภยั สําหรับอุปกรณ์หนึ� งชิ�น หรือหนึ� งคู่ หรือหนึ� งชุด บริษทัอาจจ่ายค่าชดใชห้รือเลือกที�จะจดัหาของใหม่มา

ทดแทน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ โดยหักค่าสึกหรอและค่าเสื�อมราคา ในกรณีที�บริษทัประเมินมูลค่าความ

เสียหายที�เกิดขึ�นแลว้ไม่คุม้ค่าที�จะซ่อมแซม บริษทัจะชดใชใ้ห้ผูเ้อาประกนัภยัเสมือนหนึ�งวา่อุปกรณ์นั�นสูญหาย 
 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 41 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

การจํากดัความรับผิด (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองอปุกรณ์กอล์ฟเท่านั�น) 

1. ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครอง

อุปกรณ์กอลฟ์รวมกนัไม่เกินจาํนวนเงินตามที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั 

2. การประกนัภยัภายใตค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครองฉบบันี�  ผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหนึ�งสามารถใชสิ้ทธิ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หรือขอ้ตกลง

คุม้ครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัไดเ้พียงขอ้ตกลงคุม้ครอง

ใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ�งเท่านั�น  
 

การเรียกร้องความคุ้มครองผลประโยชน์อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทัภายใน �� วนั 

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั  

2. สาํเนาหนงัสือเดินทางและ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั  

4. เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี)  

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะผลประโยชน์ความคุ้มครองอปุกรณ์การเล่นกอล์ฟเท่านั�น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอันเกิดจาก

หรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี�  

1.  การสูญหายหรือความเสียหายของลูกกอล์ฟ และ /หรือไม้กอล์ฟระหว่างการเล่นจริงในสนามกอล์ฟ หรือการฝึกตีใน

สนามฝึกซ้อม  

2.  การสูญหายหรือความเสียหายอนัเกิดการสึกหรอ หรือความเสียหายที�เกดิขึ�นจากกระบวนการซ่อม หรือในขณะที�ทํา

การซ่อมอนัเป็นผลมาจากความเสียหายดงักล่าว  

3.  การสูญหายหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการกระทําโดยเจตนา หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ  

ผู้เอาประกนัภัย  

4.  การสูญหายหรือความเสียหายอนัเกิดจากการยึดทรัพย์ หรือยดึหน่วงโดยศุลกากรหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐ  

5. การสูญหายหรือความเสียหายที�ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยอื�นใด  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที�อยู่อาศัย 
 

คาํจาํกัดความเฉพาะ 

ทรัพย์สินภายในที�อยู่

อาศัย 

หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื� องตกแต่ง สิ� งติดตั� งตรึงตรา เครื�องมือ เครื� องใชภ้ายในที�อยู่อาศยั 

เครื�องดนตรี เครื�องเสียง เครื�องครัว เครื�องนุ่งห่ม และทรัพยสิ์นอื�นๆ ที�มิไดร้ะบุอยู่

ในข้อยกเว้นเฉพาะหมวด เพื�อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ� ง

ตามปกติพกัอาศยัอยู่กบัผูเ้อาประกนัภยั 

คู่หรือชุด หมายถึง ทรัพยสิ์นต่างๆ ซึ� งมีลกัษณะเหมือนกนัหรือเป็นอุปกรณ์ควบหรือมีการใชร่้วมกนั 

ที�อยู่อาศัย หมายถึง สถานที�ที� ผู ้เอาประกันภัยได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ 

ใบรับรองการประกนัภยั ซึ� งเป็นสถานที�ที�ผูเ้อาประกนัภยัไดอ้าศยัอยูป่ระจาํ 

ลักทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอื้�นหรือที�ผูอื้�นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 

โจรกรรม หมายถึง การลักทรัพยท์ี�ปรากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลใดๆ ซึ� งได้เขา้ไปหรือออกจาก

สถานที�ที�เก็บทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั โดยการใชก้าํลงัอยา่งรุนแรง และทาํให้เกิด

ร่องรอยความเสียหายที� เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที�ที� เก็บทรัพยสิ์นที� เอา

ประกนัภยั จากการใช้เครื� องมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์

หรือการปลน้ทรัพย ์รวมทั�งความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากความพยายาม

กระทาํดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก ําลังประทุษ ร้าย หรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั� นจะใช้ก ําลัง

ประทุษร้ายเพื�อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั�นไป หรือให้ยื�น

ให้ซึ� งทรัพยน์ั� น หรือยึดถือเอาทรัพย์นั� นไว ้หรือปกปิดการกระทําความผิดนั� น 

เพื�อให้พน้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระทาํความผิดตั�งแต่ 3 คนขึ�นไป 
 

ความคุ้มครอง  

ในช่วงระยะเวลาเอาประกันภยัที�ผูเ้อาประกนัภยัอยู่ในระหว่างการเดินทางออกนอกที�อยู่อาศยัเพื�อเดินทาง

ภายในประเทศไทย การประกนัภยันี� ให้ความคุม้ครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดขึ�นกบัทรัพยสิ์นภายในที�อยู่

อาศยัของผูเ้อาประกนัภยัเนื�องจากเหตุการณ์ดงัต่อไปนี�  

1. ไฟไหม ้ฟ้าผา่ นํ�าท่วม หรือภยัธรรมชาติคลา้ยกนั ไดแ้ก่ พายไุตฝุ่้น สึนามิ แผน่ดินไหว  

2. การลกัทรัพย ์และ/หรือ การโจรกรรมต่อทรัพยสิ์นภายในที�อยูอ่าศยั 
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ทั�งนี� บริษทัจะชดใชค้่าทดแทนสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั

และ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดเพิ�มเติม  

1. วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

บริษทัมีสิทธิจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึ�งดงัต่อไปนี�   

1. ชดใชโ้ดยจ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที�แทจ้ริง ณ ขณะที�เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นนั�น หรือ  

2. ชดใชโ้ดยซ่อมแซมตามการสูญเสียหรือความเสียหายที�แทจ้ริงหรือ  

3. ชดใชโ้ดยจดัหาทรัพยสิ์นที�คลา้ยคลึงมาทดแทน  

การเรียกร้องความคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที�อยู่อาศัย 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทัภายใน �� วนั 

นบัจากวนัที�เกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั  

2.  สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือ หลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั  

3.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั  

4.  สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจในทอ้งที�ที�เกิดเหตุ  

5. ใบเสนอราคาและรูปถ่าย  

6. รายละเอียดของทรัพยสิ์นที�ไดรั้บการสูญเสียหรือความเสียหายและมูลค่าการสูญเสียหรือความเสียหายของ

ทรัพยสิ์นนั�นๆ ในเวลาที�เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเท่าที�จะทาํได ้ 

7.  เอกสารหรือหลกัฐานตามที�บริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี)  

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที�อยู่

อาศัยเท่านั�น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี�ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน

ภายในที�อยู่อาศัย อนัเกดิจากหรือสืบเนื�องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี�  

1. ทรัพย์สินต่อไปนี� เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอื�นในกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี�  

1.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคาํแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณ ีเครื�องประดบัมีค่า  

1.2 โบราณวัตถหุรือศิลปวตัถุอนัมีมูลค่า รวมทั�งสิ�นเกนิกว่า 10,000. - บาท  
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1.3 ต้นฉบับหรือสําเนาเอกสาร สิ�งประดิษฐ์ แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบ

พมิพ์ หรือแม่พิมพ์  

1.4 หลักประกนัหนี�สิน หลักทรัพย์ทุกประเภท เอกสารสําคญัต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร 

เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ ใบหุ้น เอกสารต่างๆ โฉนด หนังสือสัญญา พันธบัตร  

1.5 ทรัพย์สินผดิกฎหมาย  

1.6 เครื�องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า 

ซึ�งได้รับความเสียหายเนื�องจากหรือเพราะการเดินเครื�องเกินกําลัง การใช้ความกดดันเกินกําหนด ไฟฟ้า

ลัดวงจร การเกดิประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั�วของกระแสไฟฟ้า รวมทั�งสาเหตุที�เกดิ

จากการเสื�อมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื�องที�เกดิความเสียหายจากสาเหตุดงักล่าว  

1.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางนํ�า หรือทางอากาศ  

1.8 ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า  

2. ความรับผดิส่วนแรกที�ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที�ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรอง

การประกนัภัย (ถ้ามี) 

3. การสูญเสียหรือความเสียหายหรือการถูกทําลายอันเนื�องมาจากการเสื�อมสภาพของทรัพย์สิน การสึกกร่อน แมลง

หรือสัตว์กัดแทะ หรือจากกระบวนการดําเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื�อการซ่อมแซม การทําความสะอาด หรือ

การดดัแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ  

4. การทําลายทรัพย์สินอนัเกดิจากคาํสั�งของหน่วยงานของรัฐ  
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หมวดที� 5 เอกสารแนบท้าย  

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบท้ายดงัต่อไปนี� ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใชข้อ้ความใน

เอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปนี�แทน  

ส่วนเงื�อนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 46 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองสําหรับทารก 

(สาํหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ) 

(ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

รหัสบริษัท 

เอกสารแนบทา้ยเลขที� เป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที�                   วนัทาํเอกสาร 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ชื�อนามสกุลของผูเ้อาประกนัภยั  

ชื�อ-นามสกุล 

ของทารก 

ความสัมพนัธ์กบั 

ผูเ้อาประกนัภยั 
ชื�อผูรั้บผลประโยชน์ 

ความสัมพนัธ์ 

กบัทารก 

    

    

    

ระยะเวลาเอาประกนัภยั :            วนั    เริ�มตน้วนัที�               เวลา            น.   สิ�นสุดวนัที�               เวลา           น. 
 

เป็นที�ตกลงกนัว่าถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยนี�ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความที�ปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้

ใชข้อ้ความที�ปรากฏในเอกสารแนบทา้ยนี� บังคบัแทน ส่วนเงื�อนไขและขอ้ความอื�นๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยัยงัคงใช้

บงัคบัตามเดิม 

คาํจาํกัดความเฉพาะ 

“ทารก” หมายถึง บุคคลซึ� งมีอายุตั� งแต่ 7 วนั จนถึง 2 ปีบริบูรณ์ และเป็นทารกที�อยู่ในความดูแลของผูเ้อา

ประกนัภยั 

การขยายความคุ้มครอง 

เป็นที�ตกลงกนัว่า ภายในระยะเวลาซึ� งมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยนี�  กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว

ขา้งตน้ไดข้ยายความคุม้ครองถึงทารกของผูเ้อาประกนัภยั โดยมีขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเงื�อนไขอื�นๆ เช่นเดียว 

กบัผูเ้อาประกนัภยั โดยไม่คิดค่าเบี� ยประกนัภยัเพิ�ม เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�นในเอกสารแนบทา้ยนี�  โดยบริษทัให้

ความคุม้ครองในแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครองตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ

ใบรับรองการประกนัภยั หรือในตารางต่อไปนี�  

ขอ้ตกลงคุม้ครอง จาํนวนเงินเอาประกนัภยั (บาท) ความรับผดิส่วนแรก 

   



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 47 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

การสิ�นสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมัต ิ

ความคุม้ครองสําหรับทารกแต่ละราย จะสิ�นสุดเมื�อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ� งที�เกิดขึ�นดงัต่อไปนี�  แลว้แต่

เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ�นก่อน 

1. เมื�อทารกสิ� นสภาพการเป็นทารกตามคาํจํากัดความเฉพาะที�กาํหนดไว้ในวันครบรอบปีของกรมธรรม์

ประกนัภยัที�ระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

2. เมื�อทารกเสียชีวติ 

3. เมื�อความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัสิ�นสุดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Online)) หนา้ 48 จาก 48 

*ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองเป็นไปตามแผนประกนัภยัที�เลือกซื�อ 

เอกสารแนบท้ายขยายระยะเวลาอัตโนมัต ิ

(สาํหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางปลอดภยัภายในประเทศ) 

(ขายผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

รหัสบริษัท 

เอกสารแนบทา้ยเลขที� เป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที�                            วนัทาํเอกสาร 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ชื�อ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั :              วนั      เริ�มตน้วนัที�               เวลา            น.   สิ�นสุดวนัที�                   เวลา            น. 

เบี�ยประกนัภยั  บาท ภาษี  บาท อากรแสตมป์ บาท รวม                บาท 
 

 เป็นที�ตกลงกนัว่าถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยนี� ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความที�ปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยั    

ให้ใช้ขอ้ความตามที�ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี� บังคบัแทน ส่วนเงื�อนไขและขอ้ความอื�นๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยั

ยงัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

คาํจาํกดัความเฉพาะ 

“เหตุการณ์ซึ� งไม่อาจคาดการณ์ได้” หมายถึง สภาพอากาศไม่เอื�ออํานวยต่อการเดินทาง ภัยธรรมชาติ         

ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบินกรณีเครื�องยนตเ์ครื�องบินขดัขอ้ง การเปลี�ยนขนาดของเครื�องบิน เอกสารการเดินทางสูญ

หาย กรณีบุคคลผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ�นเครื�องเนื�องจากเที�ยวบินเต็ม หรือเนื�องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทาง

ร่างกายที�เกิดขึ�นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

การขยายระยะเวลาอัตโนมัต ิ

เป็นที�ตกลงกนัว่า ภายในระยะเวลาซึ� งมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยนี�  กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว

ขา้งตน้ ไดข้ยายความคุม้ครองถึงช่วงระยะเวลาเอาประกนัภยัในเที�ยวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัที�ตอ้งล่าชา้ออกไป เนื�องจาก

มีเหตุการณ์ซึ� งไม่อาจคาดการณ์ได ้อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยัไดบ้งัเกิดขึ�น โดยบริษทัจะขยาย

ระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่าที�จาํเป็น เพื�อให้ความคุม้ครองจนกระทั�งการเดินทางในเที�ยวกลบัของผูเ้อาประกนัภยั

สิ�นสุดลง โดยไม่คิดเบี� ยประกนัภยัหรือค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ�มเติม ทั� งนี�  ไม่เกินจาํนวนวนัที�ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยัและ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั 
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