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สรปุความคุ้มครองประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ความคุ้มครอง 
จ านวนเงินผลประโยชน์ 

Plan A Plan B Plan C Plan D 

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอบุติัเหต ุ(TA 6)  
คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัจากการสูญเสยีอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางรา่งกายโดยอบุตัเิหต ุภายใน 180 วนันบัแตว่นัทีเ่กดิ
อบุตัเิหตุ โดยความคุม้ครองเริม่ตน้ 2 ชม. ก่อนออกเดนิทางจากประเทศไทย และ สิน้สดุ หลงักลบัมาถงึประเทศไทย 2 ชม. 

5,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000 

2. ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล (TA 1) 
คุม้ครองการเจบ็ปว่ยรวมถงึการบาดเจบ็เน่ืองจากอบุตัเิหตุในระยะเวลาเอาประกนัภยั ทัง้ผูป้ว่ยนอก/ใน ยกเวน้โรคประจ าตวั  
และโรคทีเ่ป็นมาก่อนการเดนิทาง 

5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 

3. ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย (TA 2) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัเจบ็ปว่ย หรอืไดร้บัอบุตัเิหต ุและไมเ่คยรบัการรกัษาทีต่่างประเทศ  สามารถกลบัมารกัษาทีเ่มอืงไทย
ได ้ โดยตอ้งรกัษาภายใน 7 วนันบัจากวนัทีก่ลบัถงึประเทศไทย  และยงัสามารถรกัษาต่อเนื่องไปไดอ้กี 21 วนั นบัจาก
วนัทีไ่ดร้บัการรกัษาเป็นครัง้แรกในประเทศไทย 

 หรอืหากผูเ้อาประกนัภยัเจบ็ปว่ยหรอืไดร้บัอบุตัเิหตุไดท้ าการรกัษาทีต่า่งประเทศแลว้แตย่งัไมห่าย  กส็ามารถกลบัมา
รกัษาต่อทีเ่มอืงไทยได ้ โดยตอ้งมาเขา้รบัการรกัษาภายใน 21 วนั  นบัจากวนัทีม่าถงึเมอืงไทย 

250,000 150,000 70,000 40,000 

4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเย่ียมผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล (TA 11) 
ส าหรบัการเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลตดิต่อกนันานเกนิ 5 วนั และไมม่สีมาชกิในครอบครวัทีบ่รรลุนิตภิาวะคอยดูแล  
บรษิทัจะจา่ยค่าตัว๋เครื่องบนิ, ค่าเดนิทางอื่นๆ, ค่าทีพ่กั และค่าอาหารสูงสุดวนัละ 10,000 บาท ใหก้บัญาตหิรอืเพื่อนของผูเ้อา
ประกนัภยัสูงสุด 2 คน เพื่อไปดูแลผูเ้อาประกนัภยั 

250,000 150,000 70,000 - 

5. ผลประโยชน์รายวนัส าหรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (TA 12) 
หากผูเ้อาประกนัภยัจ าเป็นตอ้งรกัษาตวัในฐานะผูป้ว่ยในโรงพยาบาลในต่างประเทศ  บรษิทัจะจา่ยเงนิชดเชยรายวนัใหว้นัละ 
3,000 บาท  และหากตอ้งรกัษาตวัต่อเน่ืองในฐานะผูป้ว่ยในโรงพยาบาลในประเทศไทย  บรษิทัจะจา่ยเงนิชดเชยรายวนัใหว้นั
ละ 1,000 บาท 

25,000 15,000 7,000 - 

6. ชดเชยค่าโทรศพัทก์รณีฉุกเฉิน (TA 28) 
เฉพาะคา่โทรศพัทม์อืถอืทีโ่ทรเขา้ศนูยบ์รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง (AIG Travel Asia Pacific  662-649 1346) 
ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารชัน้น าระดบัโลก โดยมแีพทย์, พยาบาล, ผูเ้ชีย่วชาญทีส่ามารถพูดไดห้ลายภาษา   

500 300 200 100 

7. ผลประโยชน์การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศภมิูล าเนา/ 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศภมิูล าเนา (TA 7 & TA8) 

 การเคลื่อนยา้ยจะเป็นไปตามค าแนะน าของแพทยจ์ากศนูยบ์รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง (AIG Travel Asia 
Pacific)   

 ค่าใชจ้า่ยในการส่งศพหรอือฐักิลบัภมูลิ าเนาคุม้ครองเมื่อไดร้บับาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ยระหวา่งการเดนิทาง มผีลใหเ้สยีชวีติ
ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีบ่าดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ย 

จา่ยตามจรงิ 4,000,000 2,000,000 2,000,000 

8. ผลประโยชน์ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก (TA 27) 
เมื่อคณุเป็นตน้เหตุใหเ้กดิอบุตัเิหตุหรอืท าความเสยีหายต่อทรพัยส์นิต่อผูอ้ื่นซึง่ไมใ่ชญ่าตทิีพ่กัอาศยัดว้ยกนั  รวมถงึลูกจา้งและ
หุน้ส่วน ของผูอ้ื่น ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย ใหป้รกึษาTravel Guard ทนัททีีเ่กดิเหตุ   

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

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

เอกสารฉบบันี้มใิช่สญัญาประกนัภยั  และไม่ถอืเป็นสญัญาประกนัภยั  ความคุม้ครองและผลประโยชน์ทีบุ่คคลผูเ้อาประกนัภยัจะ
ไดร้บัขึน้อยู่กบัค าจ ากดัความ เงือ่นไข และขอ้ยกเวน้ทีร่ะบุไวภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั และแผนความคุม้ครองทีไ่ดเ้ลอืกซือ้ไว ้

 
หากขอ้ความในเอกสารน้ีขดัแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ  ใหใ้ชข้อ้ความในกรมธรรมแ์ทน 
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9. ผลประโยชน์การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง  (TA 16) 
บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรบัเงนิมดัจ าคา่เดนิทาง  คา่ซือ้ตัว๋ลว่งหน้า  และ/หรอืค่าทีพ่กั  คา่อาหารที่ผูเ้อา
ประกนัภยัไดจ้า่ยไปล่วงหน้า  ส าหรบักรมธรรมท์ีซ่ือ้ก่อนวนัออกเดนิทางอย่างน้อย 7 วนั  ในกรณีทีก่ารเลื่อนหรอืบอกเลกิการ
เดนิทางนัน้เกดิจาก 
 การเสยีชวีติ  บาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ยของผูเ้อาประกนัภยัหรอืสมาชกิในครอบครวั, การจลาจล, หรอืไดร้บัหมายศาล  

ภายใน 30 วนัก่อนวนัออกเดนิทาง  
 และ กรณีทีอ่ยู่อาศยัถาวรประสบภยัธรรมชาต ิภายใน 7วนัก่อนวนัออกเดนิทาง,  

จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ - 

10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวนัเดินทาง  รวมถึงการจี้เคร่ืองบิน (TA 17) 
คุม้ครองคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้  เชน่  ค่าทีพ่กัและอาหาร  ระหวา่งการเดนิทาง  รวมถงึค่าปรบัหรอืค่าใชจ้า่ยทีต่ามมาเนื่องจากตอ้ง
เดนิทางกลบัก่อนก าหนด  เนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ ไดแ้ก่ บาดเจบ็/ เจบ็ปว่ย, เครือ่งบนิถูกจี,้ สมาชกิในครอบครวับาดเจบ็/ 
เจบ็ปว่ย, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, ถูกกกัตวั ณ ด่านกกักนัเชือ้โรค 

จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ - 

11. ผลประโยชน์การสูญหายของเงินส่วนตวั (TA 19) 
เนื่องจากถูกจี ้ ปลน้ ชงิทรพัย ์โจรกรรม หรอืถูกกรดีกระเป๋า ระหว่างเดนิทางในตา่งประเทศ  Travel Guard จะคุม้ครองเงนิสด 
ธนบตัร เชค็เดนิทาง หรอืดราฟท ์ทัง้นี้ไมร่วมถงึบตัรเครดติทกุชนดิ บตัรเดนิทาง ใบหุน้ ตัว๋เงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบค่าเสยีหายส่วนแรก 1,000 บาท โดยตอ้งแจง้ความกบัต ารวจภายใน 24 ชม. 
ไมคุ่ม้ครองกรณีหลงลมื การละเลยของผูเ้อาประกนัภยั ท าหายโดยไมรู่ต้วั ถูกลว้งกระเป๋า ทะเลาะววิาท ก่ออาชญากรรมหรอื
ถูกจบักมุหรอืหลบหนีการจบักุม ตกอยู่ภายใตฤ้ทธิส์ุราหรอืยาเสพตดิ 

6,000 4,000 - - 

12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรพัยสิ์นส่วนตวั (TA 20) 
กรณีทีก่ระเป๋าเดนิทางสญูเสยี หรอืเสยีหายระหว่างเดนิทางในตา่งประเทศ, ถูกชงิทรพัย ์โจรกรรม หรอืปลน้ทรพัย ์เพื่อเอา
กระเป๋าเดนิทาง หรอืทรพัยส์นิส่วนตวัไป ซึง่ 1.อยู่ในความดูแลของพนกังานโรงแรม  หรอืบรษิทัขนส่ง   หรอื 2. เป็นผลจาก
การถูกกรดีกระเป๋า ถูกบงัคบัอยา่งรนุแรง  ขม่ขูห่รอืขูเ่ขญ็เพื่อเอาทรพัยไ์ป    บรษิทัจะชดเชยเป็นเงนิหรอืค่าซ่อมแซมให ้ โดย
จ ากดัสูงสุดไมเ่กนิ 5,000 บาท ต่อชิน้ ต่อคู่ ต่อชดุ โดยตอ้งมเีอกสารยนืยนัจากทางโรงแรมหรอืสายการบนิ หรอืต ารวจภายใน 
24 ชม. (ไมคุ่ม้ครองการถูกยดึทรพัย ์หลงลมื ถูกลว้งกระเป๋า และ ของทีร่ะลกึ ของประดบัมคีา่) 

60,000 40,000 30,000 - 

13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของประเป๋าเดินทาง  ทรพัยสิ์นรวมถึงคอมพิวเตอรโ์น้ตบุค๊อนั
เน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ (TA 21) 
บรษิทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามทีสู่ญเสยีหรอืเสยีหายของทรพัยส์นิรวมถงึคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คจากภยัธรรมชาต ิ(เชน่
พายุ แผน่ดนิไหว เป็นตน้) ณ ต่างประเทศ โดยตอ้งแจง้ความกบัต ารวจภายใน 24 ชม.  
ไมคุ่ม้ครองการเสยีหาย อญัมณี ฟนัปลอม เลนส ์รถยนต ์ขอ้มลูในโน้ตบุ๊ค หรอื จากสาเหตุ หลงลมื วางทิง้ไว ้

25,000 25,000 10,000 - 

14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง  (TA 23) 
ชดเชยค่าใชจ้า่ย(ค่าขอเอกสาร ค่าเดนิทาง และค่าทีพ่กัทีต่อ้งจา่ยเพิม่) เพื่อขอรบัหนงัสอืเดนิทาง วซี่า ตัว๋เดนิทางใหม่ แทน
เอกสารทีส่ญูหายจากการถูกจี ้ปลน้  ชงิทรพัย ์โจรกรรม  ถูกกรดีกระเป๋า หรอื เสยีหายจากภยัธรรมชาต ิโดยตอ้งแจง้ความกบั
ต ารวจภายใน 24 ชม.  
ไมคุ่ม้ครองกรณีหลงลมื ท าหาย โดยไมรู่ต้วัถูกลว้งกระเป๋า 

30,000 20,000 - - 

15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (TA 24) 
กรณกีระเป๋าเดนิทางลา่ชา้ตัง้แต่ 8 ชม.ขึน้ไป บรษิทัจะชดใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้อาประกนัภยั ส าหรบัการซือ้เสือ้ผา้ หรอืเครื่องใช้
ส่วนตวั ทีจ่ าเป็น โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเกบ็ใบเสรจ็ในการซือ้สนิคา้เหลา่นัน้ และ ขอหนงัสอืรบัรองจากสายการบนิ  
 ล่าชา้ตัง้แต่ 8 ชม. แต่ไมถ่งึ 16 ชม. =ไมเ่กนิ 20% ของทนุประกนั 
 ล่าชา้ตัง้แต่ 16 ชม. แต่ไมถ่งึ 24 ชม. = ชดเชยเพิม่อกีไมเ่กนิ 30% ของทนุประกนั 
 ตัง้แต่ 24 ชม. เป็นตน้ไป = ชดเชยเพิม่อกีไมเ่กนิ 50% ของทนุประกนั 

35,000 25,000 2,500 - 

16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเท่ียวบิน (TA 25) 
เนื่องจากการล่าชา้ของการมาถงึของเทีย่วบนิ รถไฟ หรอืเทีย่วเรือ มายงัจดุเปลีย่นถ่ายการเดนิทางนัน้ ท าใหพ้ลาดการเดนิทาง
ต่อในต่างประเทศและไมส่ามารถหายานพาหนะอื่นทดแทนได ้ภายใน 8 ชัว่โมง  Travel Guard จะชดเชยค่าทีพ่กั  ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม (ไมร่วมค่าใชจ้า่ยในการเปลีย่นตัว๋เครื่องบนิ)  โดยเกบ็ใบเสรจ็รบัเงนิและขอหนงัสอืรบัรองจากสายการบนิ 

15,000 10,000 5,000 - 

17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (TA 32) 
ในกรณกีารล่าชา้หรอืถูกยกเลกิของเทีย่วบนิในต่างประเทศทีผู่เ้อาประกนัภยัเตรยีมไว ้อย่างน้อย 6 ชัว่โมง  เน่ืองจากสภาพ
อากาศไมอ่ านวย  สภาพเครื่องหรอือปุกรณ์ไมส่มบูรณ์  มกีารนดัหยดุงานของลูกจา้งยานพาหนะนัน้ โดยตอ้งขอหนงัสอืรบัรอง
จากสายการบนิ  
Travel Guard จะชดเชยให ้10%  ของทุนประกนัภยัในทกุ 6 ชัว่โมงทีล่่าชา้   

35,000 25,000 2,500 - 
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18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอปุกรณ์กอลฟ์และโฮล-อิน-วนั (TA 29) 
• กรณีอปุกรณ์กอลฟ์สญูเสยี หรอืเสยีหายระหวา่งเดนิทางในต่างประเทศโดยตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจ หรอืผูม้อี านาจ
หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสายการบนิ โรงแรม หรอืสนามกอลฟ์ ภายใน 24 ชม. ไมคุ่ม้ครองกรณีหลงลมื ท าหาย โดย
ไมรู่ต้วั และ ระหว่างการฝึก หรอืเล่นจรงิในสนาม 

• กรณีตโีฮล-อนิ-วนัได ้Travel Guard รว่มฉลองกบัคณุส าหรบัค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยผูเ้อาประกนัภยัสามารถเกบ็ใบเสรจ็
มาเคลมไดสู้งสุดตามวงเงนิระบุตามหน้าตารางโดยเป็นสนามกอลฟ์ 18 หลุม และตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากสนามกอลฟ์ 

20,000 10,000 - - 

19. ผลประโยชน์ความรบัผิดส่วนแรกส าหรบัรถเช่า (TA 30) 
ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิชอบส่วนแรกใดๆ ทีร่ะบุอยู่ในกรมธรรมร์ถเชา่ทีผู่เ้อาประกนัภยัซือ้เพื่อคุม้ครองรถเชา่ สญัญาเชา่
รถตอ้งก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัซือ้ประกนัภยัรถยนตช์ัน้หนึ่ง  ในกรณีนี้ตอ้งเชา่รถจากบรษิทัทีใ่บอนุญาตปิระกอบธรุกจิที่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย  

25,000 20,000 15,000 - 

 
ระยะเวลาคุ้มครอง 
- ในกรณีท่ีเป็นความคุ้มครองแบบรายเท่ียว   
ความคุม้ครองเริม่ตน้กอ่นผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง*   
และด าเนินต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางกลบัถงึทีอ่ยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรอืภายใน 2 ชัว่โมง* นบัแต่กลบั
ถงึประเทศไทย หรอืจนกระทัง่วนัสิน้สุดระยะเวลาประกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน 
* หมายเหตุ: 2 ชม. ก่อนออกเดนิทาง และ 2 ชม.หลงักลบัมาถงึประเทศไทย จะคุม้ครองเฉพาะ ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล (TA1) 
และ ผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิเนือ่งจากอุบตัเิหตุ (TA6)  
 
- ในกรณีท่ีเป็นความคุ้มครองแบบรายปี  
เพือ่คุม้ครองการเดนิทางหลายครัง้ โดยใหม้รีะยะเวลาคุม้ครองในแต่ละครัง้เช่นเดยีวกบัความคุม้ครองแบบรายเทีย่ว  
ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้สงูสุดไมเ่กนิ 120 วนั  

 

ข้อยกเว้นทัว่ไป 

การประกนัภยันี้ “ไม่คุ้มครอง” การบาดเจบ็ การเจบ็ปว่ย การสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ หรอื
ทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี้  

1. การเดนิทางไปยงัประเทศทีไ่มคุ่ม้ครอง ไดแ้ก่ สาธารณรฐัควิบา, สาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน, สาธารณรฐัซูดาน, 
อฟักานิสถาน, สาธารณรฐัไลบเิรยี, สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก, สาธารณรฐัอริกั, สาธารณรฐัอาหรบัซเีรยี, ไครเมยี  

2. การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการท ารา้ยร่างกายตนเอง 
3. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-Existing) 
4. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารทางทนัตกรรม ยกเวน้เพือ่บรรเทาอาการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ       
5. สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่ง่รา้ยของศตัรตู่างชาต ิหรอืการกระท าทีมุ่ง่รา้ยคลา้ยสงคราม ไมว่่าจะไดม้กีารประกาศ

สงครามหรอืไมก่ต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล  การนดัหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ
ปฏวิตั ิการรฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตุการณ์ใดๆซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีารประกาศ หรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการ
ศกึ 

6.  การก่อการรา้ยดว้ยอาวุธเคม ีอาวุธชวีภาพ และ/ หรอื อาวุธนวิเคลยีร ์หรอือาวุธใดๆ 
7. การกระท าโดยเจตนาทีผ่ดิกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรอืการยดึทรพัย ์การยดึหน่วง การท าลายโดยศุลกากร หรอื

พนกังานเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ การฝา่ฝืนกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล หรอืการละเลยของผูเ้อาประกนัภยัทีจ่ะด าเนินการป้องกนัตาม
สมควรเพือ่หลกีเลีย่งการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากไดร้บัการเตอืนผ่านหรอืโดย
สือ่มวลชนทัว่ไปเกีย่วกบัเจตนานดัหยุดงาน การจราจล หรอืสงครามกลางเมอืง 

8. เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไมอ่ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมแก่การเดนิทาง หรอืเดนิทางโดยขดัต่อค าแนะน าของแพทยผ์ูไ้ดร้บัอนุญาต
ใหร้กัษาโรค 
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9. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัมสีภาพผดิปกตทิางจติใจ วกิลจรติ และโรคในระบบเสน้ประสาท 
10. ผูเ้อาประกนัภยัเดนิทางโดยมจีุดประสงคเ์พือ่เขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ุกชนิด 
11. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายจากการหลงลมื สญูหายโดยไมรู่ต้วั การวางทิง้ไวข้องผูเ้อาประกนัภยัเอง 
12. การแผ่รงัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากนิวเคลยีรใ์ดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้

ของเชือ้เพลงินวิเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆแห่งการแตกแยกตวัทางนวิเคลยีร ์ซึง่ด าเนินตดิต่อไปดว้ยตวัเอง 

โปรดศกึษารายละเอยีดขอ้ยกเวน้อืน่ๆในแต่ละความคุม้ครองจากกรมธรรม์ 
ตรวจสอบรายละเอยีด เงือ่นไข และขอ้ยกเวน้กรมธรรมเ์พิม่เตมิไดท้ี ่www.travelguard.in.th  

 

การเคลม 
1. กรอกแบบฟอรม์การเคลม 
2. ส่งแบบฟอรม์ทีก่รอกแลว้  และเอกสารประกอบมาทีบ่รษิทัฯ ทางไปรษณยี ์(ลงทะเบยีน)  ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุอยู่ในแบบฟอรม์

การเคลม และบรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมภายใน 15 วนัหลงัจากไดร้บัเอกสารครบถว้น 
ดาวน์โหลดแบบฟอรม์และดเูอกสารประกอบการเคลมไดท้ี ่www.travelguard.in.th 
 
เอกสารประกอบการเคลมกรณีผูเ้อาประกนัภยัได้รบับาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย   

 รายงานแพทยผ์ูท้ าการรกัษา  
 ตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัทุกครัง้ทีท่ าการรกัษา  หากเป็นคนไขใ้นตอ้งมใีบแสดงรายการคดิค่า

รกัษาพยาบาลดว้ย  
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้า passport และหน้าทีร่ะบุวนัทีเ่ขา้และออกจากประเทศไทย  (ยกเวน้การประกนัอุบตัเิหตุ

ภายในประเทศ)   
หมายเหตุ:  ส าหรบัการเคลมอืน่ๆ  สามารถดเูอกสารประกอบการเคลมไดท้ี ่www.travelguard.in.th  
 

 
ศนูยบ์ริการลกูค้าสมัพนัธ ์
โทร.: 0-2649-1999 (จนัทร-์ศกุร ์8.30 น. – 17.00น.) 
โทรสาร: 0-2649-1998 
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