
 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 
ส าหรับกลุ่มผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 

(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

 
 โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและเพื่อเป็นการ
ตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไป
และขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกันภยัน้ี บริษทัให้สัญญากับ          
ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
 

หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
 ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือเป็น
ความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1.1 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไปและ

ข้ อ ก า หนด  ข้ อ ต ก ล ง คุ ้ ม ค ร อ ง  ข้ อ ย ก เ ว้น  ข้ อ ก า ห น ด 
เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย  และ
เอกสารสรุปสาระเง่ือนไข ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้นตาม
กรมธรรม์ประกันภยัตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยัเดียวกนั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทั ทูนประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

1.3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง บริษทัไทยแอร์เอเชีย จ ากดั และ/หรือ บริษทั ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 
จ ากัด  ซ่ึง เป็นผู ้จัดการให้ท าประกันภัย  เพื่อประโยชน์ของ                  
ผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
และ/หรือเอกสารแนบซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.5 อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท า
ใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดขึ้น
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
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1.7 การเจ็บป่วย หมายถึง อาการความผิดปกติการป่วยไข้หรือการติดโรคท่ีเกิดขึ้ นกับ             
ผูเ้อาประกนัภยั 

1.8 ความสูญเสีย หรือความ
เสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและท าให้
ผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ
ไดรั้บบาดเจ็บหรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ
ผูเ้อาประกนัภยั 

1.9 ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่อ
อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

1.10 แพทย์ หมายถึง ผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขึ้ น
ทะเบียนอย่างถูกตอ้งจากแพทยสภาและไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือ
ทางดา้นศลัยกรรม 

1.11 พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

1.12 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็น
ผูป่้วยในโดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ี
ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึง
กรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง       

1.13 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก 
หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาล     
เวชกรรมหรือคลินิกซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามขอ้วินิจฉยัและขอ้บ่งช้ี
ท่ีเป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

1.14   โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับ
ผู ้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ี
ครบถว้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่และไดรั้บ
อนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 
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1.15   สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ  

1.16 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายด าเนินการ
โดยแพทยท์ าการรักษาพยาบาลตรวจวินิจฉัยโรคและไม่สามารถ
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

1.17 

 

มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็น
สากลและน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับผูป่้วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชนัสูตรหรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

1.18 ค่ า ใ ช้ จ่ าย ท่ีจ า เ ป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบั
การใหบ้ริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิ
กเรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรมหรือคลินิกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น   

1.19 ค ว า ม จ า เ ป็ น ท า ง
การแพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย  และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวช
ปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียวและ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วย
ท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ของผูรั้บบริการนั้นๆ 

1.20 สภาพท่ีเป็นมาก่อน 
การเอาประกนัภัย 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกบั
ผูเ้อาประกนัภยัภายใน 12 เดือนก่อนวนัท่ีความคุม้ครองแต่ละคร้ัง
ซ่ึงมีนัยส าคญัเพื่อแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษาหรือท าให้
แพทยพ์ึงใหก้ารวินิจฉยัดูแลหรือรักษา 

1.21 เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired  Immune  Deficiency Syndrome) ซ่ึง
เกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และใหห้มาย ความรวมถึงการติดเช้ือ
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จุลชีพฉวยโอกาส เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการ
ติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็น
เลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus)   การ
ติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้
เ กิ ด โ รคปอดบวมห รือปอดอัก เ สบ  (Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism 
Or Chronic Enteritis) เ ช้ื อ ไ ว รัส  (Virus) และ /ห รือ เ ช้ื อ ร า ท่ี
แพร่กระจายอยู่ทั่วไป  (Disseminated Fungi Infection) เ น้ืองอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเน้ือ
งอก  Kaposi’s Sarcoma เ น้ืองอกเซลล์น ้ า เหลือง ท่ีระบบศูนย์
ประสาทส่วนกลาง  (Central Nervous System Lymphoma) และ /
หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของ
ภูมิคุม้กนับกพร่อง(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือ
ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหันเจ็บป่วย  
หรือทุพพลภาพโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถึงเช้ือไวรัส 
HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้ เยื่อสมอง
เส่ือม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

1.22 ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัหรือ
นบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆไป 

1.23 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง  และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั         การ
กระท าการแทนหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใดซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง  ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ี
คล้ายคลึงกันรวมทั้ ง เพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ
ต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

1.24 บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน หมายถึง บริษทัท่ีใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยัในขณะท่ีอยูใ่นต่างประเทศใน
เร่ืองค าแนะน าเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล การใหบ้ริการทาง      การ
เคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ยกลบั
ภูมิล าเนา การส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 
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หมวดท่ี 2 เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
2.1 สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกันภัยน้ีเกิดขึ้ นจากการท่ีบริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ                    
ผู ้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม(ถ้ามี) ท่ีผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ                    
ผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกันภยั  บริษทัจึงได้ออก
กรมธรรมป์ระกนัภยั น้ีไวใ้ห ้
 ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลง
ตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทั
ทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภยั 
สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทัมีสิทธิบอกลา้ง
สัญญาประกนัภยัได ้ 
             บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ               
ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
 

2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมทั้งข้อตกลงคุ ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญาประกันภยั        
การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 

2.3 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 
 ระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเร่ิมตน้และส้ินสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 

2.3.1 ความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) 
      1) ในกรณีท่ีเป็นความคุ ้มครองแบบ One Way Trip ตามท่ีระบุอยู่ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย        
และ/หรือ ใบรับรองการประกนัภยั ความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตน้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์
เอเชียและ/หรือ แอร์เอเชีย เอ็กซ์ หรือกรณีเช็คอินโดยวิธีอ่ืนจะให้ความคุม้ครองเร่ิมตั้งแต่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึง
อาคารผูโ้ดยสารขาออกท่ีสถานีตน้ทางและด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสาร
ขาเขา้ของสนามบินจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ 
      2) ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบ Round Trip ตามท่ีระบุอยู่ในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ  
ใบรับรองการประกนัภยัความคุม้ครองใหเ้ร่ิมตน้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์เอเชียและ/
หรือ แอร์เอเชีย เอ็กซ์ หรือกรณีเช็คอินโดยวิธีอ่ืนจะให้ความคุ ้มครองเร่ิมตั้ งแต่ผูเ้อาประกันภัยเดินทางถึงอาคาร
ผูโ้ดยสารขาออกท่ีสถานีตน้ทางและด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้
ของสนามบินในเท่ียวบินขากลับของการเดินทาง ทั้งน้ี ระยะเวลาเอาประกันภยัแต่ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน ……. วนั 
(บริษัทก ำหนดได้สูงสุดไม่เกิน 180 วัน)   
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 2.3.2 ความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) 
 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปีเพื่อคุม้ครองการเดินทางหลายคร้ังโดยให้มีระยะเวลาเอาประกนัภยัใน
แต่ละคร้ังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาเอาประกนัภยัแต่ละคร้ังสูงสุด ไม่เกิน 180 วนั 
 ส าหรับข้อตกลงคุ ้มครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง ความคุ ้มครองให้เร่ิมต้น ณ วนัท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 ส าหรับข้อตกลงคุ ้มครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง ความคุ ้มครองให้เร่ิมต้น ณ วนัท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี (ถา้มี) 
 หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและจ าเป็นตอ้ง
รับการรักษาอย่างต่อเน่ืองในฐานะผูป่้วยในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยั
ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
 

2.4 การแจ้งและการเรียกร้องค่าทดแทน    
 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ
ทนัทีเวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบในทนัทีไดแ้ต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี
จะกระท าไดแ้ลว้ 
 

2.5 การเรียกร้องค่าทดแทนและการส่งหลกัฐานความสูญเสียหรือความเสียหาย 
2.5.1 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตโดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ  
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์  
2.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ สายตาเน่ืองจากอุบติัเหต ุ
ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัและ/หรือผูเ้อาประกันภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตาโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ 
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3. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง  
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.5.3 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัและ/หรือผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั      
นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 6. ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั  และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยั
ไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภยัอ่ืนมาแลว้ให้ผูเ้อาประกันภัยส่ง
ส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

2.5.4 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การเคล่ือนยา้ยเพื่อรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ยกลับ
ภูมิล าเนา 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั ด าเนินการและส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่า
ทดแทนดงัต่อไปน้ี 

1. ติดต่อและรีบแจง้บริษทัหรือบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้ 
2. ในกรณีผู ้เอาประกันภัยบาดเจ็บในถ่ินทุรกันดาร ผู ้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถ่ินเพื่อท าการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ (First Aid) หลงัจากนั้นทาง บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน จะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีในการเคล่ือนยา้ยและ
ประสานงานกบัแพทยส์ าหรับการรักษาในขั้นต่อไป 

ทั้งน้ี  ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการบริการใดๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุมติัและจดัการโดยผูใ้ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินท่ีผูเ้อา
ประกันภัยหรือผูรั้บประโยชน์ได้ส ารองจ่ายไปก่อนส าหรับการบริการทั้งหลายเหล่านั้น ซ่ึงไม่สามารถแจ้งต่อผู ้
ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได ้แต่มีเหตุผลอนัสมควรส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหว่าง
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินในท่ีใดท่ีหน่ึง  บริษทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง แต่ไม่เกินค่าใชจ่้ายในสภาวะการณ์
เช่นเดียวกนัท่ีผูใ้ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินก าหนด  ทั้งน้ี สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 8/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

2.5.5 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือ ผูรั้บประโยชน์ด าเนินการและส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่า

ทดแทนดงัต่อไปน้ี 
1. ติดต่อและรีบแจง้บริษทัฯ หรือ บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน ทราบโดยไม่ชกัชา้ หลงัจากนั้นทาง บริษทัช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน จะเป็นผูพ้ิจารณาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการส่งศพกลบัภูมิล าเนา 
2. ใหผู้รั้บประโยชน์หรือญาติหรือผูเ้ก่ียวขอ้งรวบรวมเอกสารท่ีจ าเป็นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณี

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตใหค้รบถว้นส่งบริษทัภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเสียชีวิต 
ทั้งน้ี  ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการบริการใดๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุมติัและจดัการโดยผูใ้ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินท่ีผูเ้อา

ประกันภัยหรือผูรั้บประโยชน์ได้ส ารองจ่ายไปก่อนส าหรับการบริการทั้งหลายเหล่านั้น ซ่ึงไม่สามารถแจ้งต่อผู ้
ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได ้แต่มีเหตุผลอนัสมควรส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหว่าง
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินในท่ีใดท่ีหน่ึง  บริษทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง แต่ไม่เกินค่าใชจ่้ายในสภาวะการณ์
เช่นเดียวกนัท่ีผูใ้ห้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินก าหนด  ทั้งน้ี สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.5.6 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพื่อเยีย่มผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัและ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั ด าเนินการและส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย     

ค่าทดแทนดงัต่อไปน้ี 
1. ติดต่อและรีบแจง้บริษทัฯ หรือบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินทราบโดยไม่ชกัช้า หลงัจากนั้นทางบริษทัช่วยเหลือ

ฉุกเฉินจะเป็นผูด้  าเนินการจดัหาตัว๋ส าหรับการเดินทางไป-กลบั รวมทั้งท่ีพกัและอาหารส าหรับสมาชิกของครอบครัว
ของผูเ้อาประกนัภยัในการเดินทางไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัท่ีพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล 

2.5.7 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั  นบั

จากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการบอกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง

ของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาใบมรณบตัร ในกรณีท่ีตอ้งการบอกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ 

สมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 9/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

2.5.8 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการลดจ านวนวนัเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการลดจ านวนวนัเดินทาง เน่ืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง

ของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาใบมรณบัตร ในกรณีท่ีต้องการลดจ านวนวนัเดินทาง เน่ืองจากการเสียชีวิตของผูเ้อาประกันภัย         

และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.9 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษทั     

ผูข้นส่งกรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยูใ่นความควบคุมของพนกังานโรงแรมหรือบริษทัผูข้นส่ง 
 5. รายการและราคาของท่ีสูญเสียหรือเสียหาย 
6. ใบบนัทึกประจ าวนัของเจา้หน้าท่ีต ารวจทอ้งถ่ิน กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญหรือ

บงัคบัในลกัษณะรุนแรง 
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.10 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบิน / ผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบินแบบพิเศษ      

(ออนไทมก์ารันตี) / ผลประโยชน์การล่าชา้ของบริษทัขนส่งสาธารณะ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. จดหมายแจง้การล่าชา้จากสายการบินหรือบริษทัขนส่งสาธารณะ ระบุวนัเกิดเหตุ เหตุผล และระยะเวลาล่าชา้ 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 10/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

5. หนังสือรับรองจากผูท่ี้มีอ านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้น พร้อมระบุวนัท่ีเกิดเหตุ เหตุผลและ
ระยะเวลาท่ีล่าชา้ 

6. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
 2.5.11 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  
นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.12 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.13 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตวั 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั   

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.14 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียทางการเงินจากบตัรเครดิต 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั  
2.  ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 11/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

3.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั  
4.  ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ  
5.  ใบแสดงรายการค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตของผูเ้อาประกนัภยั  
6.  เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  

2.5.15 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ และผลประโยชน์โฮล-อิน-วนั 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั  
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั  
4. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี)  

2.5.16 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 
  ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. หนงัสือรับรองจากสายการบินของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัของต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 
6. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.17 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การพลาดการต่อเท่ียวบิน 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั    

นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
4. หลกัฐานแสดงการพลาดการต่อเท่ียวบิน ท่ีออกโดยผูท่ี้มีอ านาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเท่ียวนั้น 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 
2.5.18 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทางจากการติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 12/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

4. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยัและการรักษา และวนัท่ีไดรั้บการวินิจฉยั 
5. ส าเนาค่าตัว๋โดยสารท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดซ้ื้อไวล้่วงหนา้ 
6. ส าเนาค่าท่ีพกัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดท้ าการจ่ายเงินล่วงหนา้ไว ้
7. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

 

ทั้งน้ี การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

2.6 การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็นกบัการ
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของ
บริษทั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั ไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู ้
เอาประกันภยัเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้
 

2.7 การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอย่างอ่ืน
จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
 ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภยัดังกล่าวขา้งตน้ไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็นแต่
ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  
 หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้
อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
 หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกนอกประเทศไทย 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
 

2.8 การช าระเบีย้ประกนัภัยและบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
 2.8.1 เบ้ียประกันภยัจะถึงก าหนดช าระทนัทีโดยผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือผูเ้อาประกันภยั และ
กรมธรรมป์ระกนัภยัจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 
 2.8.2 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัหลงัจากบริษทั
ไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยัแลว้จะไม่สามารถยกเลิกและไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยั



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 13/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ไดเ้วน้แต่ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานทูตและผูเ้อาประกนัภยั
ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนวนัเวลาท่ีเร่ิมคุม้ครอง 
 2.8.3 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกนัภยั หรือบริษทัต่างสามารถใชสิ้ทธิใน
การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 
 1) บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า     
15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืน
เบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้บงัคบั
แลว้ออกตามส่วน 
  2) ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีได้โดยการแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ 
และมีสิทธิได้รับเบ้ียประกนัภยัคืนหลงัจากหักเบ้ียประกันภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 
ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของ 

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

10 90 
11 95 
12 100 

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้น้ี ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกทั้ง
ฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได้ 
 

2.9 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้อง

ตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทและหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการ
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อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 

2.10 เง่ือนไขบังคับก่อน 
 บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือ
ตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณีได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั 

 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกดิจากหรือสืบเน่ืองจาก
สาเหตุหรือท่ีเกดิขึน้ในเวลาดังต่อไปนี(้เว้นแต่จะมีการระบุความคุ้มครองไว้ในข้อตกลงคุ้มครองเป็นการเฉพาะ) 

3.1  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3.2  สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้

มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตามหรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ
เดียวกนั การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

3.3  การก่อการร้าย 
3.4  การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจาก

การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วย
ตัวเอง 

3.5  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

3.6  ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม 

3.7  ขณะท่ีเกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตท่ียกเว้นความคุ้มครองตามท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภัยและ/หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)                                                

3.8  ขณะท่ีเกดิขึน้บริเวณแท่นขุดเจาะน ้ามัน หรือเหมืองใต้ดิน 
3.9  ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยมีสภาพความผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต และโรคในระบบเส้นประสาท 
3.10 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยลงมือท างานดังต่อไปนี้ ช่างปะปา ช่างไฟฟ้า ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี          

ช่างตกแต่ง หรือช่างก่อสร้าง หรืองานท่ีเกี่ยวกับการติดตั้ง งานประกอบ บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือเคร่ืองจักรไฮโดรลิก หรือท างานในสถานท่ีมีความเส่ียงสูง หรืองานใช้แรงงานอ่ืนๆ ท้ังนี้ไม่รวมถึง
งานบริหาร งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการหรืองานประกอบอาหาร 

  3.11 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยัง หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศ Afghanistan, Cuba, 
Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan or Syria 

  3.12 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยกระท าการเอง ท่ีเกี่ยวข้องกับ การก่อการร้าย หรือ การเป็นสมาชิกขององค์กรการ
ก่อการร้าย หรือการลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับยาเสพติด หรือการลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์       
อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ 

 
หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้น เ ง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนดและเอกสารแนบท้าย                     
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู ถ้ ือกรมธรรม ์ประก ันภยัและ/หรือ                           
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยั
น้ีและมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยัเท่านั้น 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง             

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดังกล่าวข้างต้นโดย 
ส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านได้
อีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ

ประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 
เน่ืองจากอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั จนเป็นเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษา
ตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้
ดงัน้ี 

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
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2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน    นบั
แต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทยช์ัดเจนว่าผูเ้อา
ประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย
  

ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย
  

ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น   

 ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกิน
จ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตาม
ข้อตกลงคุ ้มครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยงัคงให้ความคุ ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอา
ประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต ความสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
 1. การกระท าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 
150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
 2. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลวัน ้าซ่ึงเกดิจากบาดแผลที่ได้รับมา
จากอุบัติเหตุ 
 3. การแท้งบุตร เว้นแต่การแท้งบุตรน้ัน เป็นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง 
 4. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต       
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 17/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

 5. ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 6. ขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึน้หรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุก
ผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 
 7. ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
 8. ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
 9. ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนักหรือขณะท่ีถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม  
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(Online)) หนา้ 18/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การบอกเลกิการเดินทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การบาดเจ็บสาหัสหรือการ
เจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
ไดรั้บการรักษาโดยแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 
และการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย รุนแรงนั้ นเป็นผลให้ผู ้เอา
ประกันภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ของผูเ้อาประกันภยัได้รับ
การรับรองโดยแพทยว์่าเป็นอนัตรายต่อชีวิตและไม่สมควรท่ีจะเดินทาง
หรือเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางนั้น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา พี่ น้อง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั
และบิดา มารดาของคู่สมรส 

ความคุ้มครอง 
 การประกันภัยน้ีให้ความคุ ้มครองการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้อาประกันภัยซ่ึงเกิดขึ้ นภายใน 30 วนั           
ก่อนวนัออกเดินทาง (ยกเวน้สาเหตุตามขอ้ 3) เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถ
เดินทางตามก าหนดการได ้
 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกันภัยและ/หรือสมาชิกของ
ครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง การก่อความวุ่นวายทางการเมืองท่ีไม่คาดหมายและอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั 

3. เม่ือท่ีพกัอาศยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัถาวรไดรั้บความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม ้น ้าท่วม
หรือภยัธรรมชาติคลา้ยกนัไดแ้ก่ พายุไตฝุ้่ น สึนามิ แผ่นดินไหว ภายใน 7 วนัก่อนวนัออกเดินทางท าให้ผูเ้อาประกนัภยั
ไม่สามารถเดินทางตามก าหนดเวลาได ้

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนคืนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของการบอกเลิกการ
เดินทางท่ีเกิดขึ้นหลงัจากท่ีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบงัคบัแลว้อนัได้แก่ ค่าตัว๋โดยสารท่ีผูเ้อาประกันภยัได้ซ้ือไว้
ล่วงหน้าซ่ึงรวมถึงค่าภาษีและค่าน ้ ามันท่ีรวมอยู่ในค่าตั๋วโดยสารด้วย ความคุ ้มครองน้ีมีผลบังคับเฉพาะเม่ือ                     
ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการบอกเลิกการเดินทางนั้น 

ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง ความคุม้ครองให้เร่ิมตน้ ณ วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั
ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีแลว้ กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีถือเป็นอนั
ส้ินสุดความคุม้ครอง 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์บอกเลกิการเดินทางเท่านั้น) 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์
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 การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองการบอกเลกิการเดินทางอนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี ้
 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดจากการควบคุมหรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล การล้มละลาย การ
ขาดสภาพคล่องในการช าระหนี้สินหรือการขาดการช าระหนี้สินของบริษัทจัดการท่องเท่ียวหรือผู้ท าการขนส่งอันเป็น
สาเหตุให้มีการบอกเลกิการเดินทาง 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยอ่ืนท่ียังมีผลบังคับหรือการ
ท่ีจะได้รับการชดใช้จากสายการบิน บริษัทจัดการท่องเท่ียวหรือผู้ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเกีย่วกบัการเดินทาง 

3. โรคเอดส์หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเช้ือไวรัส HIV และโรคอ่ืนๆท่ีสัมพนัธ์กบัโรคเอดส์  
4. กามโรคหรือโรคใดๆที่ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
5. โรคระบาดทุกชนิดหรือการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
6. การท าประกันภัยนี้ภายในเวลาน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ

สาหัสจากอุบัติเหตุของผู้เอาประกนัภัยหรือสมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกนัภัย) 
7. การบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากเหตุใดๆ ท่ีผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี ้
8. การบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 
9. การบอกเลิกการเดินทางเน่ืองจากการกระท าท่ีผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูกด าเนิน

คดีอาญา 
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(Online)) หนา้ 20/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การบอกเลกิการเดินทางจากการติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

โรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-2019) 

หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายของ

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั เน่ืองจากหากผูเ้อาประกนัภยั
ไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยอ์ย่างชัดเจนว่าได้รับโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 72 
ชัว่โมงก่อนวนัออกเดินทาง และเป็นเหตุท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการได ้
 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจริง คืนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของการบอก

เลิกการเดินทางเฉพาะส่วนท่ีไม่ไดถู้กใช ้และไม่สามารถขอคืนเงินได ้แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไว้

ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยัคืนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หลงัจากท่ีกรมธรรม์

ประกนัภยัมีผลบงัคบัแลว้อนัไดแ้ก่ 

1. ค่าตัว๋โดยสารท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดซ้ื้อไวล้่วงหนา้ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีและค่าน ้ามนัท่ีรวมอยูใ่นค่าตัว๋โดยสารดว้ย  
2. ค่าท่ีพกัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดท้ าการจ่ายเงินล่วงหนา้ไว ้ 
ความคุ ้มครองน้ีมีผลบงัคับเฉพาะเม่ือผูเ้อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดการบอกเลิกการเดินทางนั้น 
ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง ความคุม้ครองให้เร่ิมตน้ ณ วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั

ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีแลว้ ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีถือเป็นอนัส้ินสุด

ความคุม้ครอง 
 
ข้อจ ากัดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทางจากการติดเช้ือโคโรนา 2019 
(COVID-19) เท่านั้น) 

1. ค่าท่ีพกัจ ากดัไม่เกิน วนัละ ........บาท (บริษัทก ำหนดได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บำท)  
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ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทางจากการติดเช้ือโคโรนา 2019 

(COVID-19)เท่านั้น) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ือง

จากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดจากการควบคุมหรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล การล้มละลาย การ

ขาดสภาพคล่องในการช าระหนี้สินหรือการขาดการช าระหนี้สินของบริษัทจัดการท่องเท่ียวหรือผู้ท าการขนส่งอันเป็น

สาเหตุให้มีการบอกเลกิการเดินทาง 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนท่ียังมีผลบังคับหรือ

การท่ีจะได้รับการชดใช้จากสายการบิน บริษัทจัดการท่องเท่ียวหรือผู้ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเกีย่วกบัการเดินทาง 

3. การบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากเหตุใดๆ ท่ีผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี ้

4. การบอกเลกิการเดินทางเน่ืองจากสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 

5. การบอกเลิกการเดินทางเน่ืองจากการกระท าท่ีผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูก

ด าเนินคดีอาญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 22/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวันเดินทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การบาดเจ็บสาหัสหรือ
การเจ็บป่วยรุนแรง 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งไดรั้บ
การรักษาโดยแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายและการ
บาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงนั้นเป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ
สมาชิกของครอบครัวของผูเ้อาประกันภยัได้รับการรับรองโดยแพทยว์่า เป็น
อันตรายต่อชีวิตและไม่สมควรท่ีจะเดินทางหรือเดินทางต่อไปส าหรับการ
เดินทางนั้น 

สมาชิกของครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา พี่ นอ้ง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและบิดา 
มารดา ของคู่สมรส 

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้คุม้ครองถึงค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นของผูเ้อาประกันภยัท่ีไดช้ าระไปส าหรับค่าตัว๋โดยสารซ่ึง
รวมถึงค่าภาษีและค่าน ้ามนัท่ีรวมอยูใ่นค่าตัว๋โดยสารในการเดินทางกลบัก่อนก าหนดเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็น
เหตุท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการได ้  

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกันภัย และ/หรือสมาชิกของ
ครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั 

2. ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น สึนามิ หรือแผน่ดินไหว ท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตามก าหนดการ
ต่อไปได ้

3. การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง การก่อความวุ่นวายทางการเมืองท่ีไม่คาดหมายและอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั 

4. การถูกกกัด่านกกักนัเช้ือโรคตามค าแนะน าของแพทย ์
ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายการลด

จ านวนวนัเดินทาง และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง(ถา้มี) พร้อมกันส าหรับเหตุการณ์
เดียวกนัได ้

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวันเดินทางเท่านั้น) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการลดจ านวนวันเดินทาง อันเกิดจากหรือสืบเนือง

จากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้
1. การลดจ านวนวันเดินทางเน่ืองจากผู้เอาประกนัภัยมีผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต โรคในระบบเส้นประสาท 
2. โรคเอดส์หรือผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของเช้ือไวรัส HIV และโรคอ่ืนๆท่ีสัมพนัธ์กบัโรคเอดส์  



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 23/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

3. กามโรคหรือโรคใดๆที่ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
4. การลดจ านวนวันเดินทางเน่ืองจากเหตุใดๆ ท่ีผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี ้
5. การลดจ านวนวันเดินทางเน่ืองจากสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 
6. การลดจ านวนวันเดินทางเน่ืองจากการกระท าท่ีผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูกด าเนิน

คดีอาญา 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 24/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) 

ความคุ้มครอง 
การประกันภยัน้ีให้ความคุ ้มครองในกรณีการออกเดินทางของอากาศยานสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ      

สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ล่าช้าออกไปอย่างน้อย……..ชัว่โมง (บริษัทก ำหนดได้สูงสุดไม่เกิน 6 ช่ัวโมง) นับจาก
เวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางท่ีไดแ้จง้ผูเ้อาประกนัภยัแลว้ เน่ืองจากเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบินขดัขอ้ง ความ
ผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน การปฏิบติังานผิดพลาดของสายการบิน บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนโดยให้ไม่เกิน 1 คร้ัง 
เป็นจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) 
เท่านั้น) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองการล่าช้าของเท่ียวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) อนัเกดิ
จากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความล่าช้าน้ันเกดิจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของอากาศยานสายการบินพาณิชย์ 
ในขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยส ารองท่ีนั่งโดยสารกบัสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 

2. การล่าช้าท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกบริการของสายการบินพาณิชย์โดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้องกบัการควบคุมการบินหรือรัฐบาลของประเทศใดๆ 

3. การท่ีผู้เอาประกนัภัยไม่สามารถเดินทางได้ หรือไม่สมควรจะเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางนั้นเน่ืองจาก
การเจ็บป่วยซ่ึงรับรองโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 

4. การล่าช้าเน่ืองมาจากเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ซ่ึงได้แก่ สภาพอากาศไม่อ านวย การปิดสนามบินและการนัดหยุดงานของลูกจ้าง การปฏิบัติการอ่ืนโดย
ลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ ท่ีท าให้ไม่สามารถเดินทางได้และภัยธรรมชาติต่างๆ 

5. การล่าช้าเน่ืองจากเหตุใดๆ ท่ีผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 25/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบิน 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจ
คาดการณ์ได้ 

หมายถึง สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางเน่ืองจากภัยธรรมชาติ หรือกรณี                 
ผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ใหข้ึ้นเคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเตม็หรือเน่ืองจากการ
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทางร่างกายท่ีเกิดขึ้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองกรณีก าหนดการเดินทางของอากาศยานสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ      สาย
การบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ล่าชา้ออกไปอย่างนอ้ยสุด 6 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางท่ีไดแ้จง้ผู ้
เอาประกนัภยัแลว้ เน่ืองจาก 

1. เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ไดอ้นัอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยั 
2. การนัดหยุดงานหรือการปฏิบติังานอ่ืนโดยลูกจา้งของสายการบินพาณิชย ์ท่ีท าให้ไม่สามารถเดินทางตาม

ก าหนดการได ้
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับการล่าชา้

ของเท่ียวบินนั้นทุกเวลา 6 ชัว่โมงเตม็  
ทั้งน้ีรวมไปถึงการท่ีสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์แจง้เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก

เท่ียวบินของผูเ้อาประกันภยัซ่ึงส่งผลกระทบให้การเดินทางในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยัตอ้งล่าช้าออกไปโดย
บริษทัจะขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นจ านวน 3 วนั เพื่อให้ความคุม้ครองจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของ  
ผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุด ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนวนัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบินเท่านั้น) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการล่าช้าของเท่ียวบินอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 

ดังต่อไปนี ้
1. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รายงานตัวกับสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ความล่าช้าน้ันเกดิจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานสายการบินพาณิชย์ซ่ึงเกดิก่อนหรือ

ก าลงัด าเนินอยู่ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขอเอาประกนัภัยการเดินทาง 
3. การล่าช้าท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกบริการของสายการบินพาณิชย์โดยค าส่ังหรือค าแนะน าจากหน่วยงานท่ี

เกีย่วข้องกบัการควบคุมการบินหรือรัฐบาลของประเทศใดๆ 
4. การล่าช้าเน่ืองจากเหตุใดๆ ท่ีผู้เอาประกนัภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกนัภัยนี้ 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 26/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การพลาดการต่อเท่ียวบิน 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
 “เท่ียวบินก่อนหน้า” หมายถึง เท่ียวบินของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัโดยสารมาจากตน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือใบรับรองการประกนัภยั 
“เท่ียวบินต่อ” หมายถึง เท่ียวบินตามตารางการบินของสายการบินพาณิชย ์ท่ีผูเ้อาประกันภัยได้จองไว ้เพื่อ

โดยสารต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง หลงัจากท่ีเดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายเคร่ืองบินโดยเท่ียวบินก่อนหนา้ของสายการบินแอร์
เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 
ความคุ้มครอง 

การประกันภัยน้ีให้ความคุ ้มครองในกรณีผูเ้อาประกันภัยพลาดการต่อเท่ียวบิน ณ จุดเปล่ียนถ่ายเคร่ืองบิน 
เน่ืองจากการมาถึงล่าช้าของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินก่อนหน้า และไม่มี
เท่ียวบินอ่ืนของสายการบินพาณิชยใ์ดๆ ท่ีสามารถเดินทางทดแทนไดทุ้กๆ 6 ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีเท่ียวบินของสายการบิน
พาณิชยท่ี์เดินทางมายงัจุดเปล่ียนถ่ายเคร่ืองบินมาถึง  

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับการพลาดการต่อเท่ียวบินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภยัและ/หรือใบรับรองการประกันภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยัส าหรับการพลาดการต่อเท่ียวบินทุกๆ         
6 ชัว่โมง แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือใบรับรองการ
ประกนัภยั 
 โดยบริษทัจะชดใช้ให้ผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีท่ีการมาถึงล่าช้าของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบิน
แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินก่อนหนา้เป็นผลมาจากสาเหตุ หรือเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

1. สภาพอากาศไม่อ านวย ณ จุดเปล่ียนถ่ายล าเคร่ืองบิน หรือ ณ ตน้ทางของเท่ียวบินก่อนหนา้ 
2. กรณีเท่ียวบินก่อนหนา้เกิดอุบติัเหตุ 
3. ระบบปฏิบติัการของอุปกรณ์การบิน และ/ หรือเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบินเท่ียวบินก่อนหนา้เกิดการขดัขอ้ง 

 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อเท่ียวบินเท่านั้น) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองการพลาดการต่อเท่ียวบินอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ

ดังต่อไปนี ้
1. ความล่าช้าท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการตรวจสอบรายละเอียดตารางเวลาของเท่ียวบินก่อนการเดินทางของ   

ผู้เอาประกนัภัยเองท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รายงานตัวกบัสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

2. ความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานสายการบินพาณิชย์ ซ่ึงเกิดก่อน
หรือก าลงัด าเนินอยู่ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขอเอาประกนัภัยการเดินทาง 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 27/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

3. การล่าช้าท่ีเกิดจากการยกเลิกบริการของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ โดยค าส่ัง 
หรือค าแนะน าจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการบินหรือรัฐบาลของประเทศใดๆ หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง  

4. กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้หรือไม่สมควรจะเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางน้ันเน่ืองจากการ
เจ็บป่วยซ่ึงรับรองโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 

5. การท่ีผู้เอาประกนัภัยยกเลกิก าหนดการเดินทางโดยความสมัครใจ 
6. ระยะเวลาตามตารางเวลาบินระหว่างสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ท่ีเป็นเท่ียวบนิ

ก่อนหน้า และสายการบินพาณิชย์เท่ียวบินต่อห่างกนัน้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 
7. กรณีท่ีการต่อเคร่ืองบินของเท่ียวบินต่อไม่ได้เกิดขึน้ ณ สนามบินเดียวกันกับท่ีเท่ียวบินของสายการบินแอร์

เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินก่อนหน้ามาถึง 
8.  ความล่าช้านั้นเกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึง พายุไต้ฝุ่น สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและสาเหตุต่อ

เน่ืองมาจากภัยธรรมชาติเหล่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 28/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

ความคุ้มครอง 
 การประกันภยัน้ีให้ความคุม้ครองในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกันภยั ท่ีเจ้าหน้าท่ีของสายการบิน
พาณิชยรั์บไปกบัเท่ียวบิน (Check - In) มาถึงล่าช้า หรือส่งมอบไปผิดจุดหมายปลายทางชัว่คราว โดยความผิดพลาด
ของผูข้นส่งของสายการบินพาณิชย ์ 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยัและ/หรือใบรับรองการ
ประกันภยัต่อการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็ม นับจากเวลาท่ีผูเ้อาประกันภยัมาถึงจุดหมายปลายทางตามก าหนดการการ
เดินทางจนกระทัง่ได้รับส่งมอบกระเป๋าเดินทางโดยจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั  
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเท่านั้น) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก

สาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้รายงานทันทีต่อสายการบินพาณิชย์ถึงการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางนั้น 
2. การถูกยึดทรัพย์ ริบทรัพย์ การกักกัน หรือการถูกควบคุมโดยศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือ 

เจ้าหน้าที่สนามบิน หรือทางราชการ หรือต ารวจประจ าประเทศนั้นๆ 
3. การท่ีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจัดหาหนังสือยืนยัน หรือจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก             

สายการบินใดๆ หรือผู้รับขน ณ วันและเวลาท่ีได้รับกระเป๋าเดินทางใบท่ีล่าช้าน้ันคืน  
4. การท่ีผู้เอาประกนัภัยไม่ได้ท าการเช็คอนิกระเป๋าภายในเวลาท่ีสายการบินก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 29/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยัท่ีน าติดตวัไปดว้ยในการเดินทางท่ีมิไดร้ะบุไว้

ในขอ้ยกเวน้ 
ของใช้ในบ้าน หมายถึง ของใช้ท่ีใช้ประจ าในบ้านโดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปจะไม่น าติดตัวไป

ในขณะเดินทางได้แก่ เส้ือผา้ท่ีไม่จ าเป็นส าหรับการเดินทาง เคร่ืองครัว 
เคร่ืองอ านวยความสะดวกภายในบา้น เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงติดตั้งตรึงตรา เป็นตน้ 

ของท่ีระลกึ หมายถึง ส่ิงของท่ีเป็นสัญลกัษณ์ หรือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานท่ี หรือส่ิงต่างๆ 
ท่ีจ าหน่ายหรือใหเ้ป็นท่ีระลึก 

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายถึง ไมก้อลฟ์ และถุงใส่ไมก้อลฟ์หรือรถลากถุงกอลฟ์ 
ส่ิงของมีค่า หมายถึง เคร่ืองประดับท าด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอ่ืนๆ ผ้าขนสัตว์ นาฬิกา 

และอญัมณีหรือหินมีค่า 
เคร่ืองประดับ หมายถึง ส่ิงของ เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ ก าไล ต่างหู จ้ี และนาฬิกาท่ีสวมใส่

เป็นเคร่ืองประดบัตามร่างกาย 
   
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์น
ส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยัในระยะเวลาเอาประกนัภยั ในกรณีต่อไปน้ี 
 1. ขณะท่ีกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษทั          
ผูข้นส่ง ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นว่าน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายบริหารของโรงแรม
นั้น หรือฝ่ายบริหารของบริษทัผูข้นส่งนั้น หรือ 

2. เป็นผลจากการด าเนินการโดยการบงัคบัในลกัษณะรุนแรง หรือโดยการขู่เข็ญจากบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย
ต่อผูเ้อาประกนัภยัเพื่อเอากระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวันั้น และความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นตอ้ง
แจ้งความด าเนินคดีต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยการเรียกร้องให้ชดใช้ค่า
ทดแทนตอ้งมีบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเช่นวา่นั้น 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี หักดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) ส าหรับความสูญเสียหรือ
ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัท่ีอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัภายใน
ระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวต้ามหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั ซ่ึงบริษทัจะ
ชดใชใ้หด้งัน้ี 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 30/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

1. บริษทัจะชดใชค้วามสูญเสียหรือความเสียหายของส่ิงของไม่เกินจ านวนเงินต่อช้ิน คู่ หรือชุด หรือไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัไวต้ามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

2. โดยความเห็นของบริษทัอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือ
ซ่อมแซมในกรณีท่ีส่ิงของนั้นๆ มีอายไุม่เกิน 1 ปี 

3. โดยความเห็นของบริษทัอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือ
ซ่อมแซมซ่ึงบริษทัจะหักค่าเส่ือมราคา เม่ือเป็นท่ียอมรับกันว่ามีการสึกหรอ และเส่ือมราคาในกรณีท่ี
ส่ิงของนั้นๆ มีอายเุกิน 1 ปี 

 ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัคนใดคนหน่ึงไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนในขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความสูญเสีย
หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั และขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ความคุม้ครอง
อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ (ถา้มี) พร้อมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัได ้

เง่ือนไขความคุ้มครองเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของ
กระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้น) 
 1. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความด าเนินคดีส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
หรือแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบของอากาศยาน เรือ หรือยานพาหนะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก าลงัเดินทาง และไดรั้บหลกัฐาน
การแจง้ความสูญเสียหรือความเสียหายเป็นหนงัสือจากผูมี้อ  านาจของยานพาหนะนั้นๆ เวน้เสียแต่ว่าไม่อาจจะกระท า
การดงักล่าวได ้เน่ืองจากเหตุจ าเป็นหรืออยูใ่นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและท าใหท่ี้ผูเ้อาประกนัภยัไม่อาจจะแจง้ดงักล่าวได ้
 2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าการท่ีมีมาตรการอนัสมควรทั้งปวงเพื่อป้องกนัรักษาและคุม้ครองทรัพยสิ์นท่ี 
เอาประกนัภยั และถา้หากทรัพยสิ์นท่ีว่านั้นไดค้วามสูญหายหรือความเสียหาย ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ เจา้หนา้ท่ีโรงแรม บริษทัขนส่งหรือผูมี้อ านาจของท่ีท าการสถานีขนส่งปลายทางอยา่งทนัทีอีกดว้ย 
 3. ในกรณีบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีแลว้ บริษทัจะรับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกันภยัท่ี
ไดรั้บความคุม้ครองต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายทดแทนไปในการน้ีผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกนัสิทธิทั้งหลายเช่นวา่
นั้นและจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเสียหายต่อบริษทั 
 4. ผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ฟ้องร้องด าเนินคดีหลงัจากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลท่ีท าให้เกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นวา่นั้น 
 5. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอนเพื่อให้กระเป๋าเดินทางพร้อมทรัพยสิ์นส่วนตวัของ      
ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการดูแลตามสมควร 
 

ข้อยกเว้นฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/
หรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้น) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 31/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

 1.  ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ใบรับรองการประกนัภัย (ถ้ามี) 

 2.  สัตว์ ยานพาหนะท่ีเดินด้วยเคร่ืองจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะน้ันด้วย) 
 3.  รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ ยานพาหนะอ่ืนใด ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ เคร่ืองประดับและส่ิงของมีค่า 

ได้แก่  เพชร ทอง เงิน รวมถึงเคร่ืองทอง เคร่ืองเงินท้ังปวง เป็นต้น คอนแทคเลนส์ เก้าอีม้ีล้อส าหรับคนพกิาร ฟันปลอม 
ขาปลอม แขนปลอม ใบหุ้น เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่น หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วเดินทาง 
หรือตั๋วท่องเท่ียว บัตรโดยสารในการเดินทาง กระเป๋าถือหรือกระเป๋าท่ีมีลักษณะการใช้โดยท่ัวไปมิใช่อย่างกระเป๋า
เดินทาง กระเป๋าสตางค์ เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของท่ีระลึก แว่นตา อาหาร หรืออาหารเสริม อุปกรณ์การ
เล่นกอล์ฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ แท๊ปแลป คอมพิวเตอร์พกพา
(รวมอุปกรณ์ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด 
             4.  ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีมีสาเหตุท่ีมีสาเหตุจากการสึกกร่อน การเส่ือมสภาพทีละน้อย แมลงกัดกิน 
สัตว์ท่ีชอบท าลายพืช ได้แก่ หนู มด การเส่ือมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการ
ด าเนินการโดยผู้เอาประกนัภัยเพ่ือการซ่อมแซม การท าความสะอาด หรือ การดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ 
       5.  ความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ท่ีเช่า หรือให้เช่า 
       6.  การยึดทรัพย์สิน หรือการกกักนัทรัพย์สินภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์สินโดยรัฐบาล 
           7.  การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย หรือการท าการอ่ืนใดที่ขัดต่อกฎหมาย 
       8.  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีได้รับการชดใช้จากแหล่งอ่ืน กล่าวคือ ทรัพย์สินท่ีเอา
ประกนัภัยภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยอ่ืน การได้รับการชดใช้จากบริษัทรับจ้างขนส่ง หรือโรงแรม หรือสายการบิน 
       9.  ความสูญเสียต่อกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยท่ีส่งไปล่วงหน้า 
ของท่ีระลกึ และส่ิงของท่ีส่งทางพสัดุไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือโดยมิได้ไปด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 
 10.  การท่ีผู้เอาประกันภัยลืมกระเป๋าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานท่ีสาธารณะหรือความสูญเสียหรือ
ความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกัน ไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น 

 11.  ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า 
 12.  ความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลท่ีบันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือ

ส่ิงอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
 13. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 

  14. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ท่ีผู้เอาประกนัภัยได้รับการชดใช้จากบริษัทประกนัภัยอ่ืนหรือได้รับการชดใช้
จากสายการบินพาณิชย์แล้ว 

 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 32/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้น

อย่างกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภยัจนเป็นเหตุให้ตอ้งไดรั้บการ
รักษาพยาบาลไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก  

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควรซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็น
ทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุ
ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยัคืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีการบาดเจ็บเน่ืองจากประสบอุบติัเหตุในต่างประเทศและจ าเป็นตอ้งรักษาโดยแพทยแ์ผนไทยโบราณ
หรือแพทยแ์ผนจีนโบราณ การฝังเขม็เพื่อการรักษา ยกเวน้การแตกหรือหักของกระดูก บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไปจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ
ใบรับรองการประกนัภยั 
 ทั้งน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการติดตามผลการรักษาต่อเน่ืองในประเทศไทยหลงัจากท่ี
กลบัจากการเดินทาง การเขา้รับการรักษาพยาบาลจะตอ้งกระท าภายใน  12 ชั่วโมงหลงัจากมาถึงประเทศไทยและ
จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัจะชดใชส้ าหรับการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยน้ีไม่เกินร้อยละ10 ของจ านวนเงิน
เอาประกนัภยั อย่างไรก็ตามเง่ือนไขในวรรคน้ีจะไม่น ามาใชใ้นกรณีท่ี ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บอุบติัเหตุและจ าเป็นตอ้ง
เคล่ือนยา้ยมาท่ีประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเคล่ือนยา้ยเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ยกลบัภูมิล าเนา 
 ค่าใชจ่้ายเพื่อการรักษาพยาบาลท่ีท่ีคุม้ครอง มีดงัต่อไปน้ี  
 1. ค่าแพทยต์รวจรักษา เช่น ค่าผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตรวจรักษาทัว่ไป ค่าผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ท าศลัยกรรมและหัตถการ ค่าผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย ์ค่าผู ้ประกอบวิชาชีพทนัตแพทย ์ค่าผูป้ระกอบ
วิชาชีพอ่ืนๆ 
 2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก 
จดัเตรียม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการและพยาธิวิทยา       
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา  ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ  รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล  ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือ
ให้บริการอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด  วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1)            
ค่าห้องผ่าตดั และอุปกรณ์ในห้องผ่าตดั ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษระหว่างท่ีพกัรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก 
 3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรือมาจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมดว้ยเหตุผลทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทางการแพทย ์
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 4. ค่ายากลบับา้น ตามความจ าเป็นทางการแพทยไ์ม่เกินกวา่ 14 วนั  
 5. ค่าห้องพกัผูป่้วยหนักหรือห้องผูป่้วยเด่ียวมาตรฐานรวมถึงค่าอาหารท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรมจดัใหส้ าหรับผูป่้วยและค่าการพยาบาลประจ าวนั 
 6. ค่าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล เช่น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าหัตถการทาง
การแพทย ์   

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอ่ืนใด บริษทั
จะชดใชค้่ารักษาพยาบาลเฉพาะจ านวนท่ีเกินกวา่จ านวนท่ีเบิกคืนได ้

ข้อจ ากัดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยเท่านั้น) 
 1. ค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน จ ากดัไม่เกิน วนัละ ........บาท (บริษัทก ำหนดได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บำท) ทั้งน้ี 
ขอ้จ ากดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษาในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยเท่านั้น) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอนั
เกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
 1. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Conditions)  
 2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายท่ีเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด 
 3. การรักษาตัวเพ่ือพักผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดท่ีมิได้เกี่ยวข้องกบั
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
 4. การรักษาใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ 
การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมันหรือการคุมก าเนิด 
 5. การรักษาพยาบาลท่ีไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative 
Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) เป็นต้น 
 6. กาย อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการพูด 
(Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุกชนิด 
 7. ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึง
การบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม ซ่ึงรวมถึงค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับการรักษาอนัจ าเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ 
 8. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่วกบัการบาดเจ็บอนัเกดิขึน้เพ่ือหวังผลก าไรจากกรมธรรม์ประกนัภัย 
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 9. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพ่ือแก้ไข
ความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่งเพ่ือศัลยกรรมเสริมความงาม (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัด
ตกแต่งท่ีจ าเป็นต้องกระท าอนัเป็นผลจากการเกดิอุบัติเหตุ เพ่ือให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลบัมาท างานได้อย่างเดิม 
 10. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดจากแพทย์ท่ีเป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้เอาประกนัภัย 
 11. เม่ือผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมแก่การเดินทาง หรือเดินทางโดยขัดต่อค าแนะน าของแพทย์    
ผู้ได้รับอนุญาตให้รักษาโรค 
 12. ผู้เอาประกนัภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพ่ือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเกดิ
จากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
 1. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์    
ท าร้าย และวัคซีนป้องกนับาดทะยัก ภายหลงัได้รับบาดเจ็บ 
 2. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ต
สกด้ีวย แข่งสเกต็ ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล า้ โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลังลง
หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน 
 3. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
 4. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือ
หลบหนีการจับกุม 
 5. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด ให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
 6. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับ
มาจากอุบัติเหตุ 
 7. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึน้หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จด
ทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  
 8. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับข่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
 9. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation)  
กระดูกสันหลังเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสัน
หลังเส่ือม (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจาก
อุบัติเหตุ 
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(Online)) หนา้ 35/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลบัภูมิล าเนา 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ภูมิล าเนา หมายถึง ประเทศท่ีผูเ้อาประกันภยัแจง้ให้บริษทัทราบว่าผูเ้อาประกนัภยัมีถ่ินท่ีอยู่อาศยัปัจจุบัน     

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้ริษทัทราบวา่เป็นภูมิล าเนา 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้น
อย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ซ่ึงเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยและจ าเป็นต้องเคล่ือนยา้ย             
ผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัความจ าเป็นตามความเห็นหรือค าแนะน าของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผูแ้ทน  
ผูมี้อ  านาจของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อท าการรักษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสมหรือเพื่อน าผูเ้อาประกันภยักลบั
ภูมิล าเนา บริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยตามท่ีบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของบริษทั
ช่วยเหลือฉุกเฉินเรียกเก็บกบับริษทั 
 วิธีของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินน้ีถูกก าหนดโดยบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือตวัแทนผูมี้
อ านาจของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินซ่ึงอาจจะรวมถึงค่ายานพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ 
หรือวิธีการขนส่งอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม การตดัสินใจทั้งหลายเก่ียวกบัวิธีการรูปแบบของการเคล่ือนยา้ยและจุดหมาย
ปลายทางจะไดรั้บการด าเนินการโดยบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินและอยู่
บนพื้นฐานของการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น 
 ความคุม้ครองค่าใช้จ่ายท่ีก าหนดน้ีเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการซ่ึงก าหนด และ/หรือจดัเตรียมการโดย
บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรับการขนส่งหรือการบริการการรักษาพยาบาล ค่าวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เกิดขึ้นตาม
ความจ าเป็นซ่ึงเป็นผลของการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของผูเ้อาประกนัภยัตามลกัษณะท่ีไดร้ะบุไวใ้น
ท่ีน้ี 

ทั้งน้ี บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ ...(ให้ระบุช่ือบริษัทผู้ให้บริกำรช่วยเหลือฉุกเฉิน)... 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับ
ภูมิล าเนาเท่านั้น) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ 
การเคล่ือนย้ายกลบัภูมิล าเนาอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

  1.  ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการท้ังปวงท่ีผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบท่ีจะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆท่ีรวมอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 36/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนา 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ภูมิล าเนา หมายถึง ประเทศท่ีผูเ้อาประกันภยัแจง้ให้บริษทัทราบว่าผูเ้อาประกนัภยัมีถ่ินท่ีอยู่อาศยัปัจจุบัน     

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้ริษทัทราบวา่เป็นภูมิล าเนา 
 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นอยา่งกะทนัหันและไม่สามารถคาดการณ์ไดซ่ึ้งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการท าศพและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจดัการเก่ียวกบัศพไดแ้ก่ ค่าหีบศพ การดองศพ การฌาปนกิจศพ 
ณ สถานท่ีท่ีเสียชีวิต ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐิัของผูเ้อาประกนัภยักลบัภูมิล าเนาท่ีด าเนินการโดย บริษทัช่วยเหลือ
ฉุกเฉินหรือผูแ้ทนผูมี้อ านาจของบริษทัช่วยเหลือฉุกเฉินท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากบริษทัและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรง
กบับริษทั ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือใบรับรองการ
ประกนัภยั 

ทั้งน้ี บริษทัช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ ...(ให้ระบุช่ือบริษัทผู้ให้บริกำรช่วยเหลือฉุกเฉิน)... 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัภูมิล าเนาเท่านั้น) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลับภูมิล าเนาอันเกดิจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

  1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการท้ังปวงท่ีบุคคลอ่ืนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัยหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ท่ีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วซ่ึงบุคคลผู้จัดการเดินทางหรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 37/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะเพิม่เติม 
ผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะ 

หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้บริการขนส่งแก่สาธารณะชนท่ีมีตาราง
ก าหนดเวลาการเดินทางและเส้นทางอย่างชัดเจน ได้แก่ รถลีมูซีนของ
สนามบิน, รถบสั, รถโคช้, แทก็ซ่ี, เรือเฟอร่ี, เรือโฮเวอร์คราฟ์, ไฮโดรฟอยล,์ 
เรือโดยสาร, รถไฟ, รถราง, รถไฟใตดิ้น  

ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองกรณีการออกเดินทางของยานพาหนะสาธารณะซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัก าหนดไว้
เม่ือการเดินทางถูกเล่ือนออกไปอย่างน้อยสุด 6 ชั่วโมงนับจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางท่ีได้แจ้ง               
ผูเ้อาประกนัภยัแลว้เน่ืองจากสภาพอากาศไม่อ านวย เคร่ืองอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนดัหยดุงานหรือการจ้ีปลน้หรือ
การประทว้งแรงงานของพนกังานผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะท่ีท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้ 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองการประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับการล่าชา้ของผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะทุกๆ 6 ชัว่โมง แต่
สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

การล่าช้านับจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทางเดิมของผูใ้ห้บริการจนกระทัง่ผูใ้ห้บริการสามารถ
จดัหายานพาหนะสาธารณะอ่ืนๆ มาทดแทนได ้

ผูเ้อาประกันภยัจะต้องได้รับจดหมายยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้บริการถึงระยะเวลาท่ีล่าช้าและ
เหตุผลของการล่าชา้ดงักล่าวเพื่อเป็นหลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน 

 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะเท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะอันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความล่าช้าท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการตรวจสอบรายละเอียดตารางเวลาของการเดินทางของผู้เอา
ประกนัภัยเอง  

2. ผู้เอาประกนัภัยไม่สามารถจัดหาจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการถึงระยะเวลาท่ีล่าช้าและ
เหตุผลของการล่าช้าดังกล่าวได้ 

3. ความล่าช้าน้ันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของผู้ให้บริการ ซ่ึงเกิดก่อนหรือ
ก าลงัด าเนินอยู่ ในระหว่างก าหนดการเดินทางของผู้เอาประกนัภัย 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 38/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

4. การมาถึงล่าช้าของผู้เอาประกันภัยจากสนามบิน (ยกเว้นความล่าช้าน้ันเกดิจากการนัดหยุดงาน การประท้วง
แรงงานของพนักงานของสายการบินพาณิชย์) 

5. การล่าช้าท่ีเกิดจากการยกเลิกเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเท่ียวบิน เว้นแต่การล่าช้านั้นเกิดจาก
ภัยพบิัติทางธรรมชาติหรือการขัดข้องของอุปกรณ์การบิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 39/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัการเดินทาง 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

เอกสารท่ีเกีย่วข้อง
กบัการเดินทาง 

หมายถึง หนงัสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขบัขี่ ตัว๋เดินทาง หรือตัว๋ท่องเท่ียว บตัรโดยสาร
ในการเดินทาง 

บัตรโดยสารในการ
เดินทาง 

หมายถึง บตัรโดยสารท่ีผูโ้ดยสารช าระค่าโดยสารให้แก่ผูใ้ห้บริการขนส่งทางบก ทางน ้ า 
หรือทางอากาศ ซ่ึงด าเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพื่อการขนส่งอยา่งถูกตอ้ง 

ลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของร่วมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
โจรกรรม หมายถึง การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงได้เขา้ไปหรือออกจาก

สถานท่ีท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัโดยการใชก้ าลงัอย่างรุนแรงและท าให้เกิด
ร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานท่ีท่ีเก็บทรัพย์สินท่ีเอา
ประกนัภยัจากการใช้เคร่ืองมือ วตัถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย ์
หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั้ งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
พยายามกระท าดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่ เข็ญว่าในทันใดนั้ นจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยก์ารพาทรัพยน์ั้นไปหรือให้ยื่นให้
ซ่ึงทรัพยน์ั้นหรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้หรือปกปิดการกระท าความผิดนั้นหรือให้
พน้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระท าความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางจนเป็น

เหตุให้ไม่สามารถใช้การเอกสารดังกล่าวได้จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ีซ่ึงเกิดขึ้นภายในระยะเวลา      
เอาประกนัภยั 

1. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะของสถานท่ีพกัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีถูกลอ็กไว ้ 
2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์หรือการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง 
3. ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น สึนามิ แผน่ดินไหว เป็นตน้ 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่ีผูเ้อาประกนัภยั

ไม่สามารถเรียกร้องไดจ้ากผูรั้บผิดชอบหรือการรับประกนัภยัประเภทอ่ืนส าหรับ  
  1) ค่าใชจ่้ายในการท าเอกสารใหม่  



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Online)) หนา้ 40/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

  2) ค่าเดินทางและค่าท่ีพกัเพิ่มเติมส าหรับเหตุจ าเป็นท่ีตอ้งเล่ือนการเดินทางขากลบัเพราะไม่ได้รับหนังสือ
รับรองจากสถานกงสุลภายในวนัครบก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งเดินทางกลบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเดินทางเท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เดินทางอนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้ 

1. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางภายหลังท่ีผู้เอาประกันภัยส้ินสุดการเดินทาง
ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือใบรับรองการประกนัภัย 

2. การสูญหายหรือเสียหายต่อเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ขณะถูกทิ้งไว้ในท่ีสถานท่ีสาธารณะโดยไม่มี
ผู้ดูแล  หรือลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะใดๆ  หรือการสูญหายหรือเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการละเลยของบุคคล                       
ผู้เอาประกนัภัยในการดูแลรักษาและป้องกนัไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน  

3. ความเสียหายหรือการถูกท าลายอันเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางรวมทั้ง
ความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการซ่ึงด าเนินการโดย       
ผู้เอาประกนัภัยเพ่ือการซ่อมแซมท าความสะอาดหรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินใดๆ  

4. การสูญหายหรือเสียหายท่ีเกิดจากการริบ ถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าท่ีสนามบินหรือทาง
ราชการต ารวจของประเทศนั้นๆ  

5. การสูญหายหรือเสียหายในกรณีท่ีไม่มีการแจ้งความด าเนินคดี และการรายงานการสูญหายท่ีเกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจท่ีมีอ านาจในท้องท่ีเกดิเหตุ และ/หรือไม่มีบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องท่ีท่ีเกดิเหตุ 

6. การสูญหายหรือเสียหายขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
7. การสูญหายหรือเสียหายขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะท่ีถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 
8. การสูญหายหรือเสียหายการสูญหายท่ีไม่ทราบสาเหตุ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การสูญเสียของเงินส่วนตัว 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

ลกัทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของร่วมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต 
โจรกรรม หมายถึง การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยงดัแงะโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงไดเ้ขา้ไปหรือออกจาก

สถานท่ีท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัโดยการใชก้ าลงัอย่างรุนแรงและท าให้เกิด
ร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานท่ีท่ีเก็บทรัพย์สินท่ี          
เอาประกันภยัจากการใช้เคร่ืองมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิง
ทรัพย ์หรือการปลน้ทรัพย ์รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจาก
ความพยายามกระท าดงักล่าว 

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไปหรือให้
ยื่นให้ซ่ึงทรัพยน์ั้นหรือยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไวห้รือปกปิดการกระท าความผิดนั้น 
เพื่อใหพ้น้จากการจบักุม 

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระท าความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองกรณีหากผูเ้อาประกนัภยัเกิดการสูญเสียเงินสด ธนบตัร เช็คเดินทาง ธนาณัติ 

จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั  
1. การลกัทรัพยโ์ดยปรากฏร่องรอยงดัแงะจากตูนิ้รภยัท่ีถูกลอ็กไว ้ภายในหอ้งพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยั

ไดล้งทะเบียนเขา้พกัในฐานะแขกของโรงแรม  
2. การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์การโจรกรรม หรือการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะใชค้วามรุนแรง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองการประกันภัย หักด้วยความรับผิดส่วนแรก(ถ้ามี) คืนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัซ่ึงเป็นความเสียหายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัโดยมีเง่ือนไขวา่  

1. ทรัพยสิ์นเหล่านั้นอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูเ้อาประกนัภยัตลอดเวลา  
2. ทรัพยสิ์นเหล่านั้นตอ้งไม่ถูกละเลยหรือถูกทิ้งไวโ้ดยผูเ้อาประกนัภยั  
3. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความด าเนินคดีส าหรับความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

โดยการเรียกร้องใหช้ดใชค้่าทดแทนตอ้งมีบนัทึกประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ 

 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (ขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์
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ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียของเงินส่วนตัวเท่านั้น) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียของเงินส่วนตัว อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก

สาเหตุดังต่อไปนี ้
1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ

ใบรับรองการประกนัภัย(ถ้ามี) 
2.  บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอม็ทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุ้น และเอกสารตั๋วเงิน 
3. ในกรณีท่ีการสูญเสียท่ีเป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแล

รักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินน้ัน ตลอดจนถึงการสูญเสียอันเน่ืองมาจากการ
แลกเปลีย่นสกุลเงินหรือการลดค่าของเงิน 

4. ในกรณีท่ีการสูญเสียของเช็คเดินทางโดยท่ีไม่ได้มีการรายงานการสูญเสียต่อธนาคารหรือตัวแทนท่ีออกเช็ค
เดินทางดังกล่าวให้ภายหลงัเกดิเหตุทันที 

5. ในกรณีการสูญเสียท่ีไม่สามารถพสูิจน์หลกัฐานได้ 
6. การสูญเสียท่ีเกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถ

ครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ันในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 
150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

7. การสูญเสียท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
8. การสูญเสียท่ีเกดิขึน้ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะท่ีถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม 
9. ความสูญเสีย ของเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง ธนาณัติท่ีอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกนัภัย  
10.  การสูญเสียท่ีเกดิขึน้โดยคนในครอบครัวและ/หรือบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกนักบัผู้เอาประกนัภัย 
11.  ในกรณีท่ีไม่มีการแจ้งความด าเนินคดี การรายงานการสูญหายท่ีเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมีอ านาจใน

ท้องท่ีเกดิเหตุ และ/หรือไม่มีบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ีท่ีเกดิเหตุ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ซ่ึงไม่ใช่ญาติท่ีพกัอาศยัอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยัลูกจา้งและหุ้นส่วนของ

ผูเ้อาประกนัภยั 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีใหก้ารคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุซ่ึงเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนในนามของ      
ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายท่ีจะชดใชเ้ป็นค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงหักดว้ย
ดว้ยความรับผิดส่วนแรก(ถา้มี) แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรับ
ผลของความเสียหาย ดงัต่อไปน้ี 

1.  การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 
2.  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยอุบติัเหตุของบุคคลภายนอก 

เง่ือนไขเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการตกลงจ่ายหรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอ่ืนผูเ้สียหาย 

หรือกระท าการอนัก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก
สาเหตุดังต่อไปนี ้

1. ความรับผิดส่วนแรกท่ีผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย(ถ้ามี) 
2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซ่ึงเป็นของผู้เอาประกันภัยเองหรือท่ีอยู่ในความครอบครองหรือ

การควบคุมตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย 
3. การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกีย่วกบัความรับผิดซ่ึงถือเอาสิทธิตามสัญญา 
4. การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกีย่วข้องกบัผู้เอาประกนัภัยซ่ึงกระท าโดยจงใจเจตนามุ่งร้ายหรือการกระท าท่ี

ผิดกฎหมาย 
5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีอาญา 
6. ค่าเสียหายท่ีก าหนดขึน้เพ่ือลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวีคูณ 
7. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ท่ีเช่า หรือให้เช่า 
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หมวดท่ี 5 เอกสารแนบท้าย 
ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยดังต่อไปน้ีขดัหรือแยง้กับขอ้ความในกรมธรรม์ประกันภยัให้ใช้ขอ้ความใน

เอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีแทน  
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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(Online)) หนา้ 45/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองส าหรับทารก 
(ส าหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ 
ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์) 

รหสับริษทั 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                   วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั  

ช่ือ-นามสกุล 
ของทารก 

ความสัมพนัธ์กบั 
ผูเ้อาประกนัภยั 

ช่ือผูรั้บผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ 
กบัทารก 

    
    
    
    
    
ระยะเวลามีผลบงัคบั : เร่ิมตน้วนัท่ี                  เวลา          น. ส้ินสุดวนัท่ี              เวลา            น. 

 
เป็นท่ีตกลงกนัว่าถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกันภยั

ให้ใชข้อ้ความท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัยงัคง
ใชบ้งัคบัตามเดิม 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
“ทารก” หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุตั้งแต่..........วนั (ระบุได้ไม่ต ำ่กว่ำ 7 วัน) จนถึง..........ปีบริบูรณ์ (ระบุได้สูงสุด

ไม่เกิน 2 ปี) และเป็นทารกท่ีอยูใ่นความดูแลของผูเ้อาประกนัภยั 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงกนัว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว

ข้างต้นได้ขยายความคุ ้มครองถึงทารกของผู ้เอาประกันภัย โดยมีข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้น และเง่ือนไขอ่ืนๆ  
เช่นเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยัโดยไม่คิดค่าเบ้ียประกนัภยัเพิ่ม เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ี โดย
บริษทัจะให้ความคุม้ครองในแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครองตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัหักดว้ยความรับผิดส่วนแรก(ถา้มี) 
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางดา้นล่างต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) ความรับผิดส่วนแรก 

   

การส้ินสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมัติ 
ความคุม้ครองส าหรับทารกแต่ละราย จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี แลว้แต่

เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
1. เม่ือทารกส้ินสภาพการเป็นทารกตามค าจ ากัดความเพิ่มเติมท่ีก าหนดไวใ้นวนัครบรอบปีของกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2. เม่ือทารกเสียชีวิต 
3. เม่ือความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลง 
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เอกสารแนบท้ายการขยายระยะเวลาอตัโนมัติ 
(ส าหรับใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศ 
ส าหรับกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์) 

รหสับรษิัท 

เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                            วนัท าเอกสาร 

ช่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ช่ือ-นามสกุล ของผูเ้อาประกนัภยั 

ระยะเวลามีผลบงัคบั :              วนั      เร่ิมตน้วนัท่ี                  เวลา            น.   ส้ินสุดวนัท่ี                     เวลา          น. 

 

 เป็นท่ีตกลงกนัว่าถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ให้ใชข้อ้ความตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยน้ีบงัคบัแทน ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยั
ยงัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
“เหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได้” หมายถึง สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางเน่ืองจากภยัธรรมชาติ 

ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบินกรณีเคร่ืองยนต์เคร่ืองบินขดัขอ้ง การเกิดโรคระบาดตามท่ี WHO ไดป้ระกาศไว ้

การเปล่ียนขนาดของเคร่ืองบิน กรณีผูเ้อาประกนัภยั ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเต็ม หรือเน่ืองจาก

การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทางร่างกายท่ีเกิดขึ้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

การขยายระยะเวลาอตัโนมัติ 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว

ขา้งตน้ ได้ขยายความคุม้ครองถึงช่วงระยะเวลาเอาประกันภยัในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกันภยัท่ีต้องล่าช้าออกไป 
เน่ืองจากมีเหตุการณ์ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้อนัอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยัไดบ้งัเกิดขึ้นโดยบริษทัจะ
ขยายระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้ความคุม้ครองจนกระทัง่การเดินทางในเท่ียวกลบัของผูเ้อาประกนัภยั
ส้ินสุดลงโดยไม่คิดเบ้ียประกนัภยัหรือค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติม ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนวนัท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี 
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สรุปความคุ้มครองแผนประกนัภัย 

ความคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชดเชย (บาท) 
900K (USD25,000) 1.8M (USD50,000) 
แผน

ประกนัภัย
แบบเท่ียว
เดียว 

แผน
ประกนัภัย
แบบไป-กลบั 

แผน
ประกนัภัย
แบบเท่ียว
เดียว 

แผน
ประกนัภัย
แบบไป-
กลบั 

1 คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 
- คุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการ
บาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัเน่ืองจากอุบติัเหตุและ
เป็นผลท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิด
อุบติัเหตุ 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 

2 คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง 
- ชดเชยค่าโดยสารท่ีสูญเสียไป หากผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิต หรือการ
บาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั 
และ/หรือ บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย บุตร ธิดา พี่ นอ้ง คู่สมรส
ของผูเ้อาประกนัภยัและบิดา มารดาของคู่สมรสหรือ เม่ือท่ีพกั
อาศยัของ ผูเ้อาประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัถาวรไดรั้บความ
เสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม ้น ้าท่วมหรือภยัธรรมชาติ
คลา้ยกนัท าใหไ้ม่สามารถเดินทางตามก าหนดการได ้เป็นตน้ 

สูงสุด 20,000 
บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+

ภาษี+น ้ามนั) 

สูงสุด 20,000 
บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+

ภาษี+น ้ามนั) 

สูงสุด 
20,000 บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+

ภาษี+น ้ามนั) 

สูงสุด 
20,000 บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+
ภาษี+
น ้ามนั) 

3 คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวันเดินทาง 
- ชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นของผูเ้อาประกนัภยั หากผูเ้อา
ประกนัภยัจ าเป็นตอ้งเดินทางกลบัถ่ินฐาน อนัมีสาเหตุมาจาก
การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหสัหรือการเจ็บป่วยขั้นรุนแรง
ของผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือ บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย บุตร 
ธิดา พี่ นอ้ง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัและบิดา มารดาของคู่
สมรสหรือ เม่ือเกิดภยัธรรมชาติไดแ้ก่ พายไุตฝุ้่ น หรือ
แผน่ดินไหว และท าใหไ้ม่สามารถเดินทางตามก าหนดการได ้
เป็นตน้ 

สูงสุด 20,000 
บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+

ภาษี+น ้ามนั) 

สูงสุด 20,000 
บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+

ภาษี+น ้ามนั) 

สูงสุด 
20,000 บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+

ภาษี+น ้ามนั) 

สูงสุด 
20,000 บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+
ภาษี+
น ้ามนั) 
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4 คุ้มครองการล่าช้าของเท่ียวบนแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) 
- จ่ายไม่เกิน 1 คร้ังส าหรับการล่าชา้อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง
เน่ืองจากเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบินขดัขอ้งความผิดพลาดของ
อุปกรณ์การบิน การปฏิบติังานผิดพลาดของสายการบิน 

2,000 2,000 2,000 2,000 

5 คุ้มครองการล่าช้าของเท่ียวบนแอร์เอเชีย 
- จ่าย 1,000 บาท ในทุกๆ 6 ชัว่โมงท่ีสายการบินออกเดินทาง
ล่าชา้เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทาง
เน่ืองจากภยัธรรมชาติ กรณีผูเ้อาประกนัภยัถูกปฏิเสธไม่ใหข้ึ้น
เคร่ืองเน่ืองจากเท่ียวบินเตม็หรือเน่ืองจากการเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บทางร่างกายท่ีเกิดขึ้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

สูงสุด 10,000 สูงสุด 10,000 สูงสุด 
10,000 

สูงสุด 
10,000 

6 คุ้มครองการพลาดการต่อเท่ียวบิน 
- ชดเชย 3,000 บาท ทุกๆ 6 ชัว่โมงกรณีผูเ้อาประกนัภยัพลาด
การต่อเท่ียวบิน ณ จุดเปลี่ยนถ่ายเคร่ืองบิน เน่ืองจากการมาถึง
ล่าชา้ของสายการบินแอร์เอเชียเท่ียวบินก่อนหนา้ และ ไม่มี
เท่ียวบินอ่ืนของสายการบินพาณิชยใ์ดๆ ท่ีสามารถเดินทาง
ทดแทนไดภ้ายในเวลา 6 ชัว่โมง 

สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000 

7 คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
- จ่าย 2,000 บาท ในทุกๆ 6 ชัว่โมงท่ีกระเป๋าเดินทางมาถึงล่าชา้ 

สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000 

8 คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สินส่วนตัว 
- ใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋า
เดินทาง เส้ือผา้ ทรัพยสิ์นส่วนตวั และรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดอ้ยู่
ภายใตข้อ้ยกเวน้ คุม้ครองสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อช้ิน/คู่/ชุด 
(ผูเ้อาประกนัภยัรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 600 บาท) 

สูงสุด 15,000 สูงสุด 15,000 สูงสุด 
15,000 

สูงสุด 
15,000 

9 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 
- ชดเชยค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศหรือไปต่างประเทศ 

สูงสุด 
900,000 

สูงสุด 
900,000 

สูงสุด 
1,800,000 

สูงสุด 
1,800,000 

10 คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน และการส่งศพกลบัประเทศ 
- ในกรณีไดรั้บบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ 

สูงสุด 
1,000,000 

สูงสุด 
1,000,000 

สูงสุด 
1,000,000 

สูงสุด 
1,000,000 
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11 คุ้มครองการล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ 
- จ่าย 1,500 บาทในทุกๆ 6 ชัว่โมงท่ียานพาหนะสาธารณะออก
เดินทางล่าชา้ 

สูงสุด 10,500 สูงสุด 10,500 สูงสุด 
10,500 

สูงสุด 
10,500 

12 คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเกีย่วข้องกับการ
เดินทาง 
- กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเดินทางจนเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถใชก้ารเอกสารดงักล่าวได้
เน่ืองจากการลกัทรัพย ์โดยปรากฏร่องรอยงดัแงะจากตูนิ้รภยัท่ี
ถูกลอ็กไวภ้ายในหอ้งพกัของโรงแรมท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้พกั
ในฐานะแขกของโรงแรม และการชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์และภยั
ธรรมชาติเช่น พายไุตฝุ้่ น แผ่นดินไหว เป็นตน้ 

สูงสุด 10,000 สูงสุด 10,000 สูงสุด 
10,000 

สูงสุด 
10,000 

13 คุ้มครองการสูญเสียของเงินส่วนตัว 
- ชดเชยกรณีหากผูเ้อาประกนัภยัเกิดการสูญเสียเงินสด ธนบตัร 
เช็คเดินทาง ธนาณติั เน่ืองจากการลกัทรัพย ์โดยปรากฏร่องรอย
งดัแงะจากตูนิ้รภยัท่ีถูกลอ็กไวภ้ายในหอ้งพกัของโรงแรมท่ีผู ้
เอาประกนัภยัเขา้พกัในฐานะแขกของโรงแรม และการชิงทรัพย ์
ปลน้ทรัพย ์(ผูเ้อาประกนัภยัรับผิดชอบในความเสียหายส่วน
แรก 1,000 บาท) 

สูงสุด 10,000 สูงสุด 10,000 สูงสุด 
10,000 

สูงสุด 
10,000 

14 คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
- จ่ายค่าทดแทนในนามของผูเ้อาประกนัภยัส าหรับจ านวนเงินท่ี
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายใหก้บับุคคลภายนอก 
(ผูเ้อาประกนัภยัรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 1,000 
บาท) 

สูงสุด 
200,000 

สูงสุด 
200,000 

สูงสุด 
200,000 

สูงสุด 
200,000 

15 คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางจากการติดเช้ือโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- ชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีสูญเสียไป หากผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากไดรั้บการวินิจฉยัจาก
แพทยอ์ยา่งชดัเจนวา่ไดรั้บโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 72 ชัว่โมงก่อนวนัออกเดินทาง 
และเป็นเหตุท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางตาม
ก าหนดการได ้

สูงสุด 8,000 
บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+

ภาษี+น ้ามนั+
ท่ีพกั) 

สูงสุด 8,000 
บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+

ภาษี+น ้ามนั+
ท่ีพกั) 

สูงสุด 8,000 
บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+
ภาษี+

น ้ามนั+ท่ี
พกั) 

สูงสุด 8,000 
บาท 

(ค่าตัว๋
โดยสาร+
ภาษี+

น ้ามนั+ท่ี
พกั) 
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(Online)) หนา้ 51/51 *ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัท่ีท่านเลือก 

16 บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง รวมอยูด่ว้ย รวมอยูด่ว้ย รวมอยูด่ว้ย รวมอยูด่ว้ย 

 ส าหรับเด็กทารก - 1. คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

125,000 125,000 125,000 125,000 

 ส าหรับเด็กทารก - 2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจาก
อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

900,000 900,000 1,800,000 1,800,000 

 ส าหรับเด็กทารก - 3. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนย้ายเพ่ือ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพกลบัประเทศ 

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

 ส าหรับเด็กทารก - 4. บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 
ช่ัวโมง 

รวมอยูด่ว้ย รวมอยูด่ว้ย รวมอยูด่ว้ย รวมอยูด่ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


