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สรุปความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภยัการเดินทางต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 

Plan A Plan B Plan C Plan D 

1.  ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (TA 1)  
คุ้มครองผู้เอาประกันภยัจากการสูญเสียอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางรา่งกายโดยอุบัติเหตุ ภายใน 180 วันนับแต่วันท่ีเกิด
อุบัติเหตุ โดยความคุ้มครองเริ่มต้น 2 ชม. ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยและสิ้นสดุหลังกลับมาถึงประเทศไทย 2 ชม. 
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี 

 
 
 

5,000,000 

 
 
 

4,000,000 

 
 
 

1,500,000 

 
 
 

1,000,000 

• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 76-85 ปี 2,500,000 2,000,000 750,000 - 
2.  ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (TA 2) 
คุ้มครองการเจ็บป่วยรวมถึงการบาดเจ็บเน่ืองจากอุบัติเหตุในระยะเวลาเอาประกันภยั ทัง้ผู้ป่วยนอก/ใน รวมทัง้ค่าบรกิารทาง
ทันตกรรมจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท ยกเว้นโรคประจ าตัว และโรคท่ีเป็นมาก่อนการเดินทาง  
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี 

 
 
 

5,000,000 

 
 
 

3,000,000 

 
 
 

2,000,000 

 
 
 

2,000,000 

• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 76-85 ปี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย (TA 3) 
หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือได้รับอบัุติเหตุได้ท าการรกัษาท่ีต่างประเทศแล้วแต่ยังไม่หาย ก็สามารถกลับมารกัษาต่อท่ี
ประเทศไทยได้ โดยต้องมาเข้ารับการรกัษาภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีมาถึงประเทศไทย รวมทัง้ค่าบริการทางทันตกรรม
ต่อเน่ืองในประเทศไทยจากอุบัติเหตุในต่างประเทศสงูสดุ 2,000 บาท ทัง้น้ีเม่ือรวมกับค่าบริการทางทันตกรรมท่ีรักษาใน
ต่างประเทศต้องไม่เกิน 10,000 บาท 
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี 
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 76-85 ปี 
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70,000 
50,000 

 
 

 
 
40,000 

- 

หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือได้รับอบัุติเหตุ และไม่เคยรับการรักษาท่ีต่างประเทศ  สามารถกลับมารักษาท่ีประเทศไทยได้  
โดยต้องรักษาภายใน 2 วันนับจากวันท่ีกลับถึงประเทศไทย และยังสามารถรกัษาต่อเน่ืองไปได้อีก 5 วัน นับจากวันท่ีได้รับการ
รักษาเป็นครัง้แรก รวมทัง้ค่าบริการทางทันตกรรมในประเทศไทยจากอบัุติเหตุท่ีเกิดขึ้นในต่างประเทศสงูสดุ 2,000 บาท 
• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ แรกเกิด-75 ปี 

 
 
 

150,000 

 
 
 

100,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

20,000 

• ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 76-85 ปี 150,000 100,000 50,000 - 
4. ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับประเทศไทย (TA 4) 

• การเคล่ือนย้ายจะเป็นไปตามค าแนะน าของแพทย์จากศูนย์บริการให้ความชว่ยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง (AIG Travel Asia 
Pacific) 

• คุ้มครองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภยั (Pre-existing) จ่ายตาม
จริง 

5,000,000 2,000,000 2,000,000 
5. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย (TA 5) 

• ค่าใช้จ่ายในการสง่ศพหรืออัฐิกลับภูมิล าเนาคุ้มครองเม่ือได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง มีผลให้เสียชีวิต
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 

• คุ้มครองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภยั (Pre-existing) 

6. ผลประโยชน์ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน (TA 6) 

• เฉพาะค่าโทรศัพท์มือถือท่ีโทรเข้าศนูย์บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง  
(AIG Travel Asia Pacific +662-649-1346) 

1,000 1,000 1,000 1,000 

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

เอกสารฉบับนี้มิใช่สัญญาประกนัภัย  และไม่ถอืเป็นสัญญาประกันภัย  ความคุม้ครองและผลประโยชน์ท่ีบุคคลผูเ้อาประกันภัยจะ
ได้รับข้ึนอยู่กับค าจ ากดัความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นท่ีระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองท่ีได้เลอืกซือ้ไว้ 

 
หากข้อความในเอกสารนี้ขัดแย้งกับข้อความในกรมธรรมป์ระกนัภัยการเดนิทางตา่งประเทศ ให้ใช้ข้อความในกรมธรรมแ์ทน 
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ความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 

Plan A Plan B Plan C Plan D 

7. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเย่ียมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ  (TA 7) 
ส าหรับการเข้าพักรกัษาตัวของผู้เอาประกันภยัในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกิน 5 วัน 

250,000 150,000 

 

- 
• กรณีไม่มีสมาชิกในครอบครัวท่ีบรรลุนิติภาวะคอยดูแล บริษัทจะจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าเดินทางอื่น ,ๆ ค่าท่ีพัก และ

ค่าอาหารสูงสดุวันละ 10,000 บาท ให้กับญาติหรือเพื่อนของผู้เอาประกันภยัสงูสดุ 2 คน เพื่อไปดูแลผู้เอาประกันภัย 
70,000 

• กรณีมีสมาชิกในครอบครัวท่ีบรรลุนิติภาวะคอยดูแล บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกของครอบครวัท่ีอยูก่ับผู้เอา
ประกันภัยในต่างประเทศ จ านวน 2 คน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเล่ือนหรือเปล่ียนเท่ียวบินกลับไทย, ค่าท่ีพักและค่าอาหาร
ท่ีเกิดขึ้นจริงตัง้แต่วันท่ี 6 ของวันท่ีผู้เอาประกันภยัเข้ารับการรกัษาตัวในโรงพยาบาล 

- 

8. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (TA 8) 

• หากผู้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องรกัษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลในต่างประเทศ บริษัทจะจ่ายเงนิชดเชยรายวันให้วัน
ละ 3,000 บาท  และหากต้องรักษาตัวตอ่เน่ืองในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลในประเทศไทย บริษัทจะจ่ายเงินชดเชย
รายวันให้วันละ 1,000 บาท 

25,000 15,000 7,000 - 

9. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย (TA 9) 

• หากผู้เอาประกันภัยต้องเขา้รกัษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลในต่างประเทศและไม่มีสมาชกิของครอบครัวหรือผู้ใหญ่
ท่ีบรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เยาว์ท่ีอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ท่ีออกเดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะ
จ่ายค่าท่ีพักและค่าอาหารสงูสุดวันละ 10,000 บาท และค่าเดินทางตามจริงให้แก่สมาชกิของครอบครัวของผู้เอา
ประกันภัย 1 คน เพื่อร่วมเดินทางพร้อมกับผู้เยาว์น้ันกลับมายังประเทศไทย 

250,000 150,000 - - 

10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (TA 10) 
บริษัทจะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เอาประกันภยัส าหรับเงนิมัดจ าค่าเดินทาง ค่าซ้ือตัว๋ล่วงหน้า และ/หรือค่าท่ีพัก ค่าอาหารท่ีผู้เอา
ประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า ส าหรับกรมธรรม์ท่ีซ้ือก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีท่ีการเล่ือนหรือบอกเลิกการ
เดินทางน้ันเกิดจาก 
• การเสียชีวิต บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของผูเ้อาประกันภยั หรือการบาดเจ็บสาหัสหรอืเจ็บป่วยหนักของสมาชิกในครอบครวั, 

การนัดหยุดงานของพนักงานสายการบิน การจลาจล สงครามกลางเมือง ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย, หรือการได้รบัหมาย
ศาล ภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง 

• กรณีท่ีอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภยัได้รบัความเสยีหายจากเหตุไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันออก
เดินทาง 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จริง 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จริง 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จริง 

 
 
 
 
- 

• เหตุการณ์ใดๆ ท่ีน าไปสู่การปิดน่านฟ้าหรือสนามบิน ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันออกเดินทาง 10,000 5,000 - - 
11. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เคร่ืองบนิ (TA 11) 
คุ้มครองค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีเพิ่มขึน้ ค่าท่ีพัก รวมถึงค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายท่ีตามมาเน่ืองจากต้องเดินทางกลับก่อนก าหนด  
(แต่ไม่รวมถึงค่าตัว๋เครื่องบินหรือค่าเดินทางใดๆ ส าหรับการเดินทางกลับประเทศไทยตามก าหนดการเดิม) เน่ืองจากสาเหตุ
เหล่าน้ี 
• ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่วย, สมาชิกในครอบครัวหรอืเพื่อนร่วมเดินทางได้รับบาดเจ็บสาหัส/เจ็บป่วยหนัก, 

เครื่องบินโดยสารถูกจ้ี, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามค าแนะน าของแพทย์ 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จริง 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จริง 

 
 
 
 

จ่ายตาม
จริง 

 
 
 
 
- 

• เหตุการณ์ใดๆ ท่ีน าไปสู่การปิดน่านฟ้าหรือสนามบิน 10,000 5,000 - - 
12. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก (TA 12) 
หากการเดินทางถูกขัดขวางและไม่สามารถเดินทางตามตารางท่ีก าหนดการเดิมได้ บริษัทจะชดใชค้่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ประเทศไทยท่ีเพิ่มขึ้น เงินมัดจ าค่าเดินทาง ค่าซ้ือตัว๋ล่วงหน้า และ/หรือค่าท่ีพัก ท่ีผู้เอาประกนัภัยจ่ายไปก่อนออกจากประเทศ
ไทย หรือต้องถูกริบมัดจ า เน่ืองจาก 

• การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามค าแนะน าของแพทย์ 
• ผู้เอาประกันภัย สมาชิกของครอบครวัหรือเพือ่นรว่มเดินทางต้องเขา้รบัการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

ติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือน้อยกว่า 5 วันแต่แพทย์มีค าแนะน าว่าไม่ควรเดินทาง 

จ่ายตาม
จริง 

จ่ายตาม
จริง 

จ่ายตาม
จริง 

- 

13. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (TA 13) 

• ในกรณีการล่าช้าของยานพาหนะสาธารณะอยา่งน้อย 6 ชัว่โมง เน่ืองจากสภาพอากาศไม่อ านวย เครื่องอปุกรณ์ไม่
สมบูรณ์ มีการนัดหยุดงานของลูกจ้างยานพาหนะน้ัน บริษัทจะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัว่โมงเต็มท่ี
ล่าช้า โดยต้องมีหนังสือรบัรองจากสายการบินหรือบรษิัทผู้ขนสง่ 

35,000 25,000 5,000 - 
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ความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 

Plan A Plan B Plan C Plan D 

14. ผลประโยชน์ชดเชยการพลาดการโดยสารเคร่ืองบินอันเนื่องมาจากสายการบินจ าหน่ายบัตรโดยสารเกินจ านวนที่
นัง่ (TA 14) 

• กรณีสายการบินมีการจ าหน่ายบัตรโดยสารเกินจ านวนท่ีนัง่ และไม่สามารถจัดหายานพาหนะทดแทนให้ผู้เอาประกันภัย
ได้ภายใน 6 ชัว่โมง บริษัทจะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัว่โมงเต็มท่ีล่าช้า โดยต้องมีหนังสอืรบัรองจาก
สายการบิน 

35,000 25,000 - - 

15. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางล่าช้าเนื่องจากการเปล่ียนเส้นทางการบิน (TA 15) 

• กรณีเครื่องบินท่ีผู้เอาประกันภัยโดยสารไม่สามารถเดินทางตามตารางการบินเดิมและเดินทางไปถึงท่ีหมายล่าช้าจาก
ก าหนดการเดิมตัง้แต่ 6 ชัว่โมงติดต่อกัน เน่ืองจาก ภัยธรรมชาติ, การแพร่ระบาดหรือโรคระบาด, การเกิดอบัุติเหตุใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีร้ายแรง , ความไม่สงบในบ้านเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน, เหตุการณ์ใด  ๆท่ีน าไปสู่การปิด
น่านฟ้าหรือสนามบิน, สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย หรือเครือ่งอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ บริษัทจะชดเชยให้ 10% ของทุน
ประกันภัยในทุก 6 ชัว่โมงเต็มท่ีล่าช้า โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสายการบิน 

35,000 25,000 - - 

16. ผลประโยชน์ชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน (TA 16) 

• การล่าช้าของเครื่องบิน รถไฟ หรือเท่ียวเรือท่ีเดินทางมายังจุดเปล่ียนถ่ายยานพาหนะและไม่สามารถจัดหายานพาหนะ
ทดแทนได้ภายในระยะเวลา 6 ชัว่โมงนับจากเวลาท่ีเดินทางมาถึงจุดเปล่ียนถ่ายยานพาหนะ บริษัทจะชดเชยให้ 10% 
ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัว่โมงเต็มท่ีล่าช้า โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสายการบินหรือบรษิัทผู้ขนส่ง 

35,000 25,000 5,000 - 

17. ผลประโยชน์ชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (TA 17) 

• กรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าเกินกว่า 6 ชัว่โมงติดต่อกัน หลังจากผู้เอาประกนัภัยเดินทางมาถงึจุดรบักระเป๋า ณ จุดหมาย
ปลายทางในต่างประเทศ บริษัทจะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชัว่โมงเต็มท่ีล่าช้า โดยต้องมีหนังสอืรับรอง
จากสายการบินหรือบรษิัทผู้ขนสง่ 

35,000 25,000 5,000 - 

18. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (TA 18) 

• กรณีท่ีกระเป๋าเดินทางสูญเสยี หรือเสียหายระหว่างเดินทางในต่างประเทศ , ถูกชิงทรัพย ์โจรกรรม หรือปล้นทรัพย์ เพื่อ
เอากระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สนิส่วนตัวไป ซ่ึง 1.อยู่ในความดูแลของพนักงานโรงแรมหรือบริษทัขนส่ง 2. เป็นผลจาก
การถูกกรีดกระเป๋า ถูกบังคับอย่างรนุแรง ข่มขู่หรอืขู่เขญ็เพื่อเอาทรัพย์ไป หรือ 3. เป็นผลจากภัยธรรมชาติ บริษัทจะ
ชดเชยเป็นเงินหรือค่าซ่อมแซมให้ โดยจ ากัดสงูสดุไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด โดยต้องมีเอกสารยนืยันจาก
ทางโรงแรมหรือสายการบิน หรือต ารวจภายใน 24 ชม. (ไม่คุ้มครองการถูกยึดทรัพย์ หลงลืม ถูกล้วงกระเป๋า และ ของท่ี
ระลึก ของประดับมีค่า) 

100,000 75,000 50,000 - 

19. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง (TA 19) 

• ชดเชยค่าใช้จ่าย(ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าท่ีพักท่ีต้องจ่ายเพิ่ม) เพื่อขอรบัหนังสือเดินทาง วีซ่า ตัว๋เดินทางใหม่ 
แทนเอกสารท่ีสูญหายจากการถูกจ้ี ถูกชิงทรพัย์ โจรกรรม หรือปล้นทรัพย์ ถูกกรีดกระเป๋า หรือ เสียหายจากภยัธรรมชาติ 
โดยต้องแจ้งความกับต ารวจภายใน 24 ชม. ไม่คุ้มครองกรณีหลงลืม ท าหาย โดยไม่รู้ตัว ถูกล้วงกระเป๋า 

30,000 20,000 10,000 - 

20. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว (TA 20) 

• เน่ืองจากถูกจ้ี ถูกชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือปล้นทรัพย์ หรือถูกกรีดกระเป๋า ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ  บริษัทจะ
คุ้มครองเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทัง้น้ีไม่รวมถึงบัตรเครดติทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุ้น ตัว๋เงิน หรือตัว๋
สัญญาใช้เงิน โดยผู้เอาประกันภยัต้องรบัผิดชอบค่าเสยีหายส่วนแรก 1,000 บาท โดยต้องแจ้งความกบัต ารวจภายใน 24 
ชม. ไม่คุ้มครองกรณีหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัย ท าหายโดยไม่รู้ตัว ถูกล้วงกระเป๋า ทะเลาะวิวาท ก่อ
อาชญากรรมหรือถูกจับกุมหรอืหลบหนีการจับกุม หรือตกอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุราหรือยาเสพติด 

10,000 5,000 - - 

21. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการล้วงกระเป๋า (TA 21) 

• เงินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินสดตามจ านวนท่ีสูญเสียหรอืเสยีหายจริง โดยผู้เอาประกันภยัจะต้องรับผิดชอบความรับผิดสว่น
แรก จ านวน 1,000 บาท 

• เอกสารการเดินทาง ชดเชยค่าใช้จ่าย(ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าท่ีพักท่ีต้องจ่ายเพิ่ม) เพื่อขอรบัหนังสือเดินทาง วี
ซ่า ตัว๋เดินทางใหม่ แทนเอกสารท่ีสูญเสียหรือเสียหาย และต้องมีใบเสร็จรบัเงินต้นฉบับส าหรับคา่ใชจ่้ายดงักล่าว 

• ทรัพย์สินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินหรือค่าซ่อมแซมให้ โดยจ ากัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด 
 
หมายเหตุ: ต้องมีเอกสารการแจ้งความกับต ารวจภายใน 24 ชม. เพื่อประกอบการพิจารณาตามผลประโยชน์ความคุ้มครองน้ี 

3,000 2,000 - - 
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ความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 

Plan A Plan B Plan C Plan D 

22. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ในยานพาหนะ (TA 22) 

• เงินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินสดตามจ านวนท่ีสูญเสียหรอืเสยีหายจริง โดยผู้เอาประกันภยัจะต้องรับผิดชอบความรับผิดสว่น
แรก จ านวน 1,000 บาท 

• เอกสารการเดินทาง ชดเชยค่าใช้จ่าย(ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าท่ีพักท่ีต้องจ่ายเพิ่ม) เพื่อขอรบัหนังสือเดินทาง  
วีซ่า ตัว๋เดินทางใหม่ แทนเอกสารท่ีสูญเสียหรือเสียหาย และต้องมีใบเสร็จรบัเงินต้นฉบับส าหรับค่าใชจ่้ายดังกล่าว 

• ทรัพย์สินส่วนตัว ชดเชยเป็นเงินหรือค่าซ่อมแซมให้ โดยจ ากัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด 
 
หมายเหตุ: ต้องมีเอกสารการแจ้งความกับต ารวจภายใน 24 ชม. เพื่อประกอบการพิจารณาตามผลประโยชน์ความคุ้มครองน้ี 

3,000 - - - 

23. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกส าหรับรถเช่า (TA 23) 

• ให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบส่วนแรกใด  ๆท่ีระบุอยู่ในกรมธรรม์รถเช่าท่ีผู้เอาประกันภยัซ้ือเพื่อคุ้มครองรถเช่า 
สัญญาเช่ารถต้องก าหนดให้ผู้เอาประกนัภัยซ้ือประกันภัยรถยนต์ชัน้หน่ึง ในกรณีน้ีต้องเช่ารถจากบริษัทท่ีมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

50,000 20,000 - - 

24. ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย (TA 24) 

• คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสิ่งของภายในบ้านท่ีเกิดขึน้จากไฟไหม้ ซ่ึงไม่มีผู้ดูแล ในขณะท่ีผู้เอา
ประกันภัยอยู่ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ บริษัทจะชดเชยเป็นเงินตามมูลค่าท่ีแท้จริง หรือซ่อมแซม หรือจัดหา
ทรัพย์สินท่ีคล้ายคลึงมาทดแทน โดยต้องมีเอกสารการแจ้งความกับต ารวจ 

100,000 50,000 - - 

25. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน (TA 25) 

• กรณีอุปกรณ์กอล์ฟสูญเสีย หรือเสียหายระหว่างเดินทางในต่างประเทศโดยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือผู้มี
อ านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสายการบิน โรงแรม หรือสนามกอล์ฟ ภายใน 24 ชม. ไม่คุ้มครองกรณีหลงลืม 
ท าหาย โดยไม่รู้ตัว และ ระหว่างการฝึก หรือเล่นจริงในสนาม 

• กรณีตีโฮล-อิน-วันได้ ผู้เอาประกันภัยมีสทิธิได้รับเงินรางวัลสงูสดุตามวงเงินระบุตามหน้าตารางกรมธรรม์โดยเป็นสนาม
กอล์ฟ 18 หลุม และต้องมีหนังสือรับรองจากสนามกอล์ฟ 

20,000 10,000 - - 

26. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (TA 26) 
บริษัทจะชดใช้จ านวนเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรบัผิดตามกฎหมายให้แก่บุคคลภายนอก ส าหรับผลของความสูญเสยีหรือ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
• การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอบัุติเหตุจากผู้เอาประกันภยั 
• ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิของบุคคลภายนอกอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอบัุติเหตุจากผู้เอา

ประกันภัย 
หมายเหตุ:  1. กรณีเกิดเหตุผู้เอาประกันภัยต้องติดตอ่ศูนยบ์ริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทัว่โลก 24 ชัว่โมง  
                  AIG Travel Asia Pacific (ATAP) +662-649-1346 

2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่น หรือ
ผู้เสียหาย หรือกระท าการท่ีอาจก่อให้เกิดหรือกอ่ให้เกิดการฟ้องรอ้ง หรือต่อสูค้ดีโดยไม่ได้รับการยนิยอมเป็น
หนังสือจากบริษัท 

4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000 

 
ระยะเวลาเอาประกันภัย 
- ในกรณีท่ีเป็นความคุ้มครองแบบรายเท่ียว   
ความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง* และด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ผู้เอาประกันภัย
เดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัว่โมง* นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทัง่วันสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
* หมายเหตุ: 2 ชัว่โมง ก่อนออกเดินทาง และ 2 ชัว่โมง หลังกลับมาถึงประเทศไทย จะคุ้มครองเฉพาะ ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
(TA2) ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในประเทศไทย (TA3) และ ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (TA1) เท่านั้น 
- ในกรณีท่ีเป็นความคุ้มครองแบบรายปี  
เพ่ือคุ้มครองการเดินทางหลายครัง้ โดยให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครัง้ เช่น เดียวกับความคุ้มครองแบบรายเที่ยว ระยะเวลาการ
เดินทางแต่ละครัง้สูงสุดไม่เกิน 184 วัน 
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ข้อยกเว้นทัว่ไป 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสา เหตุ 
หรือที่เกิดข้ึนในเวลาดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะมีการระบุคุ้มครองไว้ในข้อตกลงคุ้มครองเป็นการเฉพาะ) 

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
2. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการ

ประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัย อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็ง
ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก 
หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก  

3. การก่อการร้าย 
4. การกระท าโดยเจตนาที่ผิดกฎหมายของ ผู้เอาประกันภัย การยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การท าลาย โดยศุลกากร หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ๆ  การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล  
5. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผา

ไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 
6. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่น ใดที่อาจ เกิดการระเบิด ใน

กระบวนการนิวเคลียร์ได้ 
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม 
8. ขณะที่เกิดข้ึน ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไ ว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ

เอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 
9. ขณะที่เกิดข้ึนบริเวณแท่นขุดเจาะน ้ามัน แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใต้ดิน  
10. เม่ือผู้เอาประกันภัยไ ม่อยู่ในสภาพที่ เหมาะสมแก่การเดินทาง และเดินทางโดยขัดต่อค าแนะน าของแพทย์ผู้ไ ด้ รับ

อนุญาตให้รักษาโรค 
11. ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพ่ือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด 
12.  การเดินทางที่มีกิจกรรมการปีนเขา การไต่เขา การเดินป่า การเที่ยวป่า หรืออื่น ๆ รวมอยู่ในการเดินทาง ที่อยู่บน

ระดับความสูงเท่ากับ หรือสูงกว่า 3,000 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันภัยจะสามารถ
จัดหาหลักฐานจากพยานที่ไม่เก่ียวข้องกับผู้เอาประกันภัย บริษัททัวร์ หรือไกด์น าเที่ยวที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการไ ด้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนขณะอยู่บนระดับความสูงที่ต ่ากว่า 3,000 เมตรจากระดับน ้าทะเลปาน
กลาง 

13. การที่ผู้เอาประกันภัยกระท าการเก่ียวเนื่องกับการก่อการร้าย หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย หรือการ
ลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าที่เก่ียวเนื่องกับยาเสพติด หรือการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธ
ชีวภาพ 

 
ข้อยกเว้นทัว่ไปเพิ่มเติม 
TG – Exclusion 1  

การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือ
ความรับผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก หรือมีสาเหตุมาจาก หรือเป็นผลมาจาก หรือที่
เกิดข้ึนในเวลาที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ใน หรือเดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศเนปาล 
TG – Exclusion 2 

1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเดินทางที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า หรือการเดินทางจากภายใน หรือ การ
เดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน ประเทศสาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ภูมิภาคไครเมีย (Crimea Region)  

2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีสัญชาติหรือถ่ินพ านักในประเทศสาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ภูมิภาคไครเมีย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย 

โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นอืน่ๆในแต่ละความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย 
ตรวจสอบรายละเอียด เงือ่นไข และข้อยกเว้นกรมธรรม์เพิม่เติมได้ที  ่

https://www.aig.co.th/travelguard 

https://www.aig.co.th/travelguard
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การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย 
1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ก าหนดโดยบริษัท 
2. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วและเอกสารประกอบการพิจารณามาที่บริษัททางไปรษณีย์(ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่ระบุอยู่ใน

แบบฟอร์ม และบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ 

ดูเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าทดแทนได้ที ่ https://www.aig.co.th/claims 
 

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 
โทร.: 0-2649-1999 (จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. – 17.00 น.) 
โทรสาร: 0-2649-1998 

https://www.aig.co.th/claims

