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กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 

โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภัยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
 

กรมธรรม์ประกันภัย น้ีให้ความคุ้มครองการเดินทางส าหรับธุรกิจ และ/หรือ              
การเดินทางพกัผ่อนของลูกจา้ง และ/หรือ บุคคลท่ีไม่ใช่ลูกจา้ง โดยมีเง่ือนไขว่าบุคคลเหล่าน้ี    
มีการประกาศและจ่ายเบ้ียประกนัภยั 
   
หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์
ประกันภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่          
จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ 
เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง 
ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุ
พิเศษ ขอ้รับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั 
และเอกสารสรุปเง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไป 
ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์
ประกันภัย  ซ่ึ ง ถื อ เ ป็น ส่ วนห น่ึ งแ ห่งสัญญา
ประกนัภยั 

2 ระยะเวลา 
เอาประกนัภยั 

หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมความคุ้มครองจนกระทัง่เวลา   
ท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัหมดอาย ุตามท่ีระบุไว ้     ใน
หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

3 บริษทั หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
    
4 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลท่ีระบุ ช่ือเป็นผู ้เอาประกันภัยในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และ/หรือ เอกสารแนบ    ซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี    

5 อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอก
ร่างกาย และท าให้เกิดผลท่ีผู ้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวงั   

6 การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจาก
อุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจาก
เหตุอ่ืน 
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7 การเจบ็ป่วย หมายถึง อาการ ความผดิปกติ การป่วยไขห้รือการติดโรค   ท่ี
เกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยั 

8 การบาดเจบ็สาหสั                 
การเจบ็ป่วยรุนแรง 

หมายถึง - ในกรณีของผูเ้อาประกนัภยั หมายถึงการบาดเจ็บ
สาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงซ่ึงตอ้งการการรักษา
จากแพทย ์และจะมีผลท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ
การรับรองจากแพทยว์า่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
ตามหมายก าหนดการเดินทางเดิม  
- ในกรณีของญาติสนิท หมายถึง การบาดเจ็บสาหสั
หรือการเจ็บป่วยรุนแรง ซ่ึงได้รับการรับรองจาก
แพทยว์่าเป็นอนัตรายแก่ชีวิต และมีผลท าให้ผูเ้อา
ประกันภัยไม่สามารถเ ดินทาง ต่อไปได้ตาม
ก าหนดการเดินทางเดิม  

9 ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึง  
   9.1 

 
 
 
 
 

ความ คุ้มครองให้ เ ร่ิ มต้น เ ม่ื อ เ ร่ิ มก าร
ประกนัภยัหรือก่อนผูเ้อาประกนัภยัเดินทาง
ออกจากประเทศไทย 2 ชัว่โมง ทั้งน้ีแลว้แต่
เวลาไหนจะช้ากว่าและด าเนินต่อเน่ืองกัน
ไปจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึง
ท่ีอยูอ่าศยัภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 
ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือ
จนกระทั่งวนัส้ินสุดระยะเวลาประกันภัย 
แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน  

     
   9.2 การขยายระยะเวลาการประกนัภยั: หาก     ผู ้

เอาประกันภยัเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
ช่วงเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั
และจ าเป็นตอ้งรับการรักษาอยา่งต่อเน่ืองใน
ฐานะผูป่้วยใน กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี  จะ
ขยายความคุ้มครองไปจนถึงวนัท่ีบริษัท 
หรือบริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจพิจารณาว่า      
ผู ้ เ อาประกันภัยสามารถ เ ดินทางกลับ
ประเทศไทยหรือภูมิล าเนาได ้ทั้งน้ีบริษทัจะ
รับผดิชอบไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ี
ไดร้ะบุไวท่ี้หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

10 ผูข้นส่งสาธารณะ หมายถึง ผูข้นส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน ้า          ท่ี
ไดรั้บอนุญาตประกอบการ จากหน่วยงานของรัฐบาล
ท่ีถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการ
ขนส่งผูโ้ดยสาร โดยมีค่าตอบแทนตามเส้นทางท่ีได้
ก าหนดไวแ้น่นอนและเป็นเส้นทางตามปกตินิยม 
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11 แพทย ์ หมายถึง ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์
บณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียนอย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา 
และได้ รับอนุญาตให้ประกอบวิชา ชีพสาขา          
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือ
ทางดา้นศลัยกรรม   

12 พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตาม
กฎหมาย 

13 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์
โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและมีองคป์ระกอบ
ทางดา้นสถานท่ีท่ีมีจ านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์
เพียงพอตลอดจนการจดัการใหบ้ริการท่ีครบถว้น  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีห้องส าหรับการผา่ตดัใหญ่และ
ได้ รับอนุญาตให้จดทะ เ บียนด า เ นินการ เ ป็น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณา
เขตนั้นๆ 

14 ผูป่้วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 
ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บ
การวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึง
เป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการ
เจบ็ป่วยนั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วย
ในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

15 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย์ 
โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและไดรั้บอนุญาต
ให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ 

16 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันท่ีได้รับอนุญาตตาม
กฎหมา ย  ด า เ นิ น ก า รโด ยแพทย์ใ ห้ ท า ก า ร
รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

17 ภูมิล าเนา หมายถึง ประเทศท่ีผู ้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบว่า      
ผูเ้อาประกนัภยัมีสัญชาตินั้นๆ 

18 ญาติสนิท หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่นอ้งร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน ผู ้ท่ี เป็นผู ้ดูแลผู ้ถูกดูแลตาม
กฎหมาย ปู่  ยา่ ตา ยายของผูเ้อาประกนัภยั และบิดา 
มารดาของคู่สมรส   

19 
 

ผูใ้กลชิ้ดในทางธุรกิจ หมายถึง 19.1 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้อาประกนัภยัในการ
ท าธุรกิจ (ไม่ใช่ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั) 
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ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีต่อเน่ืองกบั    ผู ้
เอาประกนัภยั และมีการพึ่งพาทางธุรกิจซ่ึง
กนัและกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

   19.2 บุคคลทางธุรกิจท่ีร่วมเดินทางไปกบั             ผู ้
เอาประกนัภยัดว้ยจุดหมายเดียวกนัและจ าเป็น
ต่อการด าเนินธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยั หรือ 

   19.3 ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั 
20 ความจ าเป็นทาง

การแพทย ์
หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

   20.1 ต้อ ง ส อดคล้ อ ง กับ ก า ร วิ นิ จ ฉั ย  แ ล ะ          
การ รักษาตามภาวะการบาด เจ็บห รือ        
การเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ 

   20.2 ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 

   20.3 ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ 
หรือของครอบครัวผูรั้บบริการ หรือของ    ผู ้
ใหบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

   20.4 ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตาม
มาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม ตาม
ความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการ
เจบ็ป่วยของผูรั้บบริการนั้นๆ 

21 สภาพท่ีเป็นมาก่อน 
การเอาประกนัภยั 

หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความ
ผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 24 เดือน 
ก่อนวนัท่ีความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
จะมีผลบงัคบัซ่ึงมีนัยส าคญัเพียงพอท่ีท าให้บุคคล
ทัว่ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแลหรือรักษา หรือ
ท าใหแ้พทย ์พึงใหก้ารวนิิจฉยั ดูแล หรือรักษา 

22 เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์ และ
ใหห้มายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีวภาพ        เน้ือ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติด
โรค หรือการเจ็บป่วยใด ๆ  ซ่ึงโดยผลการตรวจ
เลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human  
Immunodeficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีวภาพ ให้
รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิด       โรค
ปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบหรือ
เร้ือรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส 
(Virus) และ/หรือ เช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป 
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(Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง 
(Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะ
เน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลลน์ ้ าเหลือง
ท่ีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System Lymphoma) และ/หรือ โรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของภูมิคุม้กนั
บกพร่อง (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็น
เสียชีวิตอย่างกระทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ 
โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส 
HIV  (Human Immunodeficiency Virus) โรคท่ี   
ท าให้เยื่อสมองเส่ือม(Encephalopathy Dementia) 
และการระบาดของเช้ือไวรัส 

23 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือ      
มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็น
การกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อ
ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์    ท่ี
คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการส่งผลให้รัฐบาลและ/
หรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใด  ของ
สาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

24 บ ริ ษัท ท่ี ไ ด้ รั บมอบ
อ านาจ 

หมายถึง นิติบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากบริษัทในการ
ให้บริการความช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินแต่เพียง       
ผูเ้ดียวแก่ผู ้เอาประกันภัยตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

25 บา้น หมายถึง สถานท่ีท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
26 สถานท่ีท างาน หมายถึง สถานท่ีท่ีผูเ้อาประกนัภยัท างานในประเทศไทย 
27 ต่างประเทศ หมายถึง จุดหมายปลายทางท่ีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางไป 
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หมวดที ่2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไป 
 
2.1  สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค า
ขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน
ในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญา บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารสรุปเง่ือนไข
และขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั น้ีไวใ้ห ้
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรค
หน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึง
ถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอก
ปัดไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาได ้
 บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้
แถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 

 
2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
               กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยประกอบกนัเป็น
สัญญาประกนัภยั การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆในสัญญาจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั 
และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 
2.3 ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง 
 2.3.1 ความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single  Trip) จะให้ความคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั
ตามค าจ ากดัความ “ระยะเวลาการเดินทาง” ทุกคร้ังท่ีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางภายในระยะเวลา
ประกนัภยั 
 2.3.2 ความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ส าหรับการคุม้ครองการเดินทางหลาย
คร้ัง  โดยใหมี้ระยะเวลาคุม้ครองในแต่ละคร้ังเช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่
ละคร้ังสูงสุดไม่เกิน …… วนั (บริษัทก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 180 วนั) 
 
2.4 การตีความ 
 ในกรณีท่ีมีข้อโต้แยง้ใดๆ เกิดข้ึนท่ีเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ให้ตีความตาม
กฎหมายไทย และคู่สัญญาตกลงยนิยอมใหฟ้้องร้องในเขตอ านาจของศาลในประเทศไทย  
 
2.5 การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อา
ประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุ
จ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อขอ้กฎหมายโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้าย 
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2.6 การเข้าสวมสิทธิ 
 ในกรณีบริษทัไดจ่้ายค่าสินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัจะเขา้สวม
สิทธิของผูเ้อาประกนัภยัเพื่อท่ีจะใช้สิทธินั้นท าการเรียกร้องต่อบุคคล หรือองค์กรท่ีควรจะมี
ส่วนรับผิดชอบในความสูญเสียนั้น และผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งด าเนินการจดัส่งเอกสารและ
ส่ิงของใดๆ หรือกระท าการใดๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อท่ีจะรักษาสิทธิในการเรียกร้องนั้นไวโ้ดยท่ี            
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะท าให้สูญเสียสิทธิดงักล่าวภายหลงัท่ีเกิดความ
สูญเสียนั้นแลว้ 
 
2.7 การแจ้งและการเรียกร้อง  
       ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้
ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้
บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบ
ในทนัทีได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ ส าหรับสถานการณ์อ่ืนๆ จะตอ้งแจง้ให้
เร็วท่ีสุด แต่ไม่เกิน 30 วนัหลงัจากวนัเกิดเหตุ  
 กรณีผูเ้อาประกันภยัไม่สามารถแจ้งให้บริษทัทราบในระยะเวลาท่ีก าหนดข้างต้น          
ผูเ้อาประกนัภยัจะไม่เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหากผูเ้อาประกนัภยัสามารถ
พิสูจน์ไดว้่า การไม่แจง้น้ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดของผูเ้อาประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัไดจ้ดั
ด าเนินการเรียกร้องมายงับริษทัเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดแ้ลว้ 
 
2.8         การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย  

2.8.1 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล 
  การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ีให้แก่ บริษทัภายใน   30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล  
เวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั  ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3.  ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกบั

ใบเสร็จรับเงิน 
4.  ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

  ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และ
บริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ี
ขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือ
สวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการ
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 
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2.8.2 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ
เน่ืองมาจากอุบติัเหตุ 

  ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัท่ีแพทย์ลงความเห็นว่า ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้อา
ประกนัภยั 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ 
3.  ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
 

2.8.3 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเน่ืองจากเสียชีวติ 
   ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผู ้

เอาประกนัภยั     
6. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
 

 2.8.4 กรณีเรียกร้องค่าทดแทนอ่ืน ๆ  
 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน   30 วนั นบั
จากวนัท่ีไดแ้จง้การเรียกร้องต่อบริษทั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั   หรือหลกัฐานการเดินทางอ่ืนๆ 
4. บนัทึกประจ าวนัของต ารวจ (ถา้มี) 
5. ใบก ากบัสินคา้และเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  
6. เอกสารหรือจดหมายยืนยนัของผูข้นส่งสาธารณะ รวมถึงรายละเอียดของ

การเดินทางท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
7. ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครอง6 การยกเลิก

การเดินทาง และข้อตกลงคุ้มครอง7 การลดจ านวนวันเดินทาง  ผู ้เอา
ประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
ก. เอกสารยืนยนัว่าผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายเงินมดัจ าค่าเดินทางและค่าท่ีพกั 

รวมทั้งเอกสารตน้ฉบบัของค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส าหรับค่าเดินทางและค่าท่ี
พกัท่ีไดจ่้ายไป  
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ข. เอกสารค่า รักษาพยาบาลหรือใบมรณะบัตรจากแพทย์ท่ีให้การ
รักษาพยาบาล ผูเ้อาประกันภยั ญาติสนิท หรือผูใ้กล้ชิดในทางธุรกิจ 
ส าเนาหมายเรียกตวั 

8. ส าเนาค าสั่งในจ านวนเงินท่ีตอ้งใชใ้นการประกนัตวั 
9. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัอาจขอเพิ่มเติม หากจ าเป็น 

           การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวจะไม่ท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียสิทธิในการ
เรียกร้องไป หากผูเ้อาประกนัภยัแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐาน
ดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
2.9 การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับหลกัฐานแสดงความ
สูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษทั
จะจ่ายใหผู้รั้บประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
อาจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสาร
ครบถว้นแลว้ 
     หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะ
รับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ี
ครบก าหนดช าระ 
 หากการรักษาพยาบาลได้เกิดข้ึนในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิกนอกประเทศไทย บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ในวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
 
2.10 การฉ้อโกง 
 ถา้ผูถื้อกรมธรรม ์ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูแ้ทนของผูเ้อาประกนัภยัใชว้ิธีท่ีไม่ซ่ือสัตยใ์น
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือซ้ือความคุม้ครองน้ีโดยท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัมีลกัษณะท่ีไม่ตรงตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะสูญเสีย
ผลประโยชน์ทั้งหมดท่ีไดรั้บจากการเรียกร้องไปโดยการฉ้อโกงภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ี 
และผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งจ่ายคืนผลประโยชน์ท่ีไดเ้รียกร้องไปโดยการฉ้อโกงนั้นให้แก่บริษทั
ทั้งหมด  
 
2.11      การช าระเบีย้ประกนัภัยและการคืนเบีย้ประกนัภัย 

2.11.1 เบ้ียประกนัภยัจะถึงก าหนดช าระทนัทีโดยผูเ้อาประกนัภยั  
2.11.2 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายเท่ียว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์

ประกนัภยัหลงัจากบริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้จะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยั เวน้แต่
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดรั้บอนุมติัวีซ่า (VISA) โดยมีหลกัฐานยืนยนัจากสถานฑูตและผู ้
เอาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนวนัเร่ิมคุม้ครอง 
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2.11.3 ในกรณีท่ีเป็นความคุม้ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้อาประกนัภยั หรือ
บริษทัต่างสามารถใชสิ้ทธิในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 

2.11.3.1  บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือ
บอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่
คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดย
หกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตามส่วน 

2.11.3.2  ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยการแจง้
ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบ้ียประกันภยัคืน หลังจากหักเบ้ียประกันภัย 
ส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยั
ระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 
 

ระยะเวลาทีเ่อาประกนัภัยไม่เกนิ/เดือน ร้อยละของเบีย้ประกนัภัยเต็มปี 
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
ตอ้งเป็นการบอกเลิกทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใด
ระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้
 

หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัมีการเรียกร้องค่าชดเชยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเต็มจ านวนหรือ
บางส่วน ผูเ้อาประกนัภยัสามารถยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้แต่บริษทัจะไม่คืนเงินค่า
เบ้ียประกนัใดๆ 
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2.12      ความสูญเสียหรือเสียหายสูงสุด 
บริษทัจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อหน่ึงเหตุการณ์ ในกรณีท่ีมี         

ผูเ้อาประกนัภยัมากกวา่ 1 ท่านหรือจากหลายกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อหน่ึงเหตุการณ์ 
 

2.13 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี
ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์
และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท า          
การวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 
2.14      เงื่อนไขบังคับก่อน 
 บริษัทอาจจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี เว ้นแต่              
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
2.15 กรมธรรม์ประกนัภัยกบับริษัทอืน่ๆ 

ถา้ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องค่าชดเชยจากกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี มีกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัอ่ืนท่ีผูเ้อาประกนัภยัสามารถเรียกร้องได ้ บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใน
ค่าเสียหายส่วนท่ีเกินจากท่ีไดรั้บช าระจากกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัอ่ืนไดช้ าระไปแลว้  
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หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีไม่คุ้มครอง การบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความ
เสียหายใดๆ อันเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือทีเ่กดิข้ึนในกรณดีังต่อไปน้ี 

1. ผู้เอาประกนัภัยอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์  
คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150   มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

2. ความผิดปกติทางจิต หรือระบบประสาท รวมทัง้การเสียสติ 
3. การเรียกร้องค่าใช้จ่าย ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม จากเช้ือโรคเกี่ยวกับ

เพศสัมพันธ์ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น Human Immunodeficiency Virus 
Infections (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) หรือรูปแบบอ่ืนๆ 
ของ HIV หรือ AIDS ไม่ว่าจะเกดิขึ้นอย่างไร 

 4.  ขณะทีผู่้ เอาประกนัภัยปฏิบัติหน้าทีเ่ป็น ทหาร ตํารวจ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
พนักงานดับเพลิง หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม 

5. ขณะผู้ เอาประกันภัยขับข่ีรถจักรยานยนต์ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยที่ผู้ ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ในประเทศทีเ่ดินทางเข้าไป 

6. ขณะผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ยใุห้เกดิการวิวาท 
7. ขณะผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมยกเว้น

ในกรณผีู้เอาประกนัภัยได้รับการประกนัตัว 
8. ผู้ เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัด ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนําของรัฐบาล หรือ

หน่วยงานราชการในระหว่างระยะเวลาการเดินทางว่า 
- ไม่ควรเดินทางไปยงัประเทศใด  
- ไม่ควรเดินทางเน่ืองจากมีการเตือนการนัดหยุดงาน จลาจล อากาศไม่ดีหรือเน่ืองจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

9. ผู้ เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้เน่ืองจากปัญหาทางการเงิน หรือไม่ต้องการ
เดินทาง หรือล้มละลาย หรือการขาดสภาพคล่องของบริษัทที่จัดการเร่ืองการเดินทาง 
หรือเร่ือง ที่พักให้ผู้ เอาประกันภัย หรือของตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนที่ทําการแทน             
ผู้ เอาประกนัภัย 

10. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง         
การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล  การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ        
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มี         
การประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก การก่อการร้าย การจ้ีเคร่ืองบิน และ/หรือขั้นตอน
การดําเนินการเพื่อป้องกัน ปราบปราม ควบคุม หรือลดผลกระทบของการก่อการร้าย
ใดๆทีเ่กดิข้ึนจริง ทีพ่ยายามให้เกดิข้ึน ทีค่าดการณ์ไว้ ทีถู่กคุกคาม ทีน่่าสงสัย หรือมีการรับรู้ 

11. การยกเลิกการเดินทาง การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย และ/หรือ การส่งตัวกลับประเทศ อันสืบ
เน่ืองจากการส่ังปิดชายแดนโดยรัฐ หรือผู้ทีม่ีอํานาจส่ังการในนามของรัฐน้ัน 
อย่างไรกต็าม เง่ือนไขดังต่อไปน้ียงัคงได้รับความคุ้มครอง 
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- การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย และ/หรือ การส่งตัวกลับประเทศ อันเน่ืองมาจากการเจ็บป่วย
หรืออุบัติเหตุทีเ่กดิข้ึนรวมถงึจลาจลหรือการลุกฮือของประชาชน ซ่ึงผู้ เอาประกันไม่ได้
มีส่วนร่วม ในกรณีน้ีการคุ้มครองจะส้ินสุดลงภายใน14วันหลังจากที่เหตุการณ์ได้
เร่ิมต้น 
- การยกเลิกการเดินทางเน่ืองจากการส่ังปิดชายแดนของประเทศหรือกลุ่มประเทศที ่     
ผู้ เอาประกันเดินทางไป โดยที่ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว หรือ บริษัทประกอบธุรกิจนํา
เทีย่ว ไม่ให้ทางเลือกอ่ืนในการเดินทาง และข้ึนอยู่กบัว่ามีการประกาศการส่ังปิดชายแดน
14วันก่อนการเดินทาง   

12. การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์
ใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการ
แตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

13. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืน
ใดทีอ่าจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

14. ขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้น ณ ประเทศ หรืออยู่ในอํานาจศาล ที่ยกเว้นความคุ้มครอง
ตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) 

15. เมื่อผู้เอาประกนัภัยหรือผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยกระทําผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลรวมทัง้ เงื่อนไขวีซ่า 

16. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาํร้ายร่างกายตนเอง 
17. การรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้ เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา           

คู่สมรสหรือบุตรของผู้ เอาประกันภัย ผู้ที่เป็นเพื่อนเดินทางกับผู้ เอาประกันภัย หรือ
บุคคลทีม่ีความเกีย่วพนักบัผู้เอาประกนัภัย  

18. การคลอดบุตร การทําแท้ง การแท้งบุตร (ยกเว้น การบาดเจ็บน้ันเกิดจากอุบัติเหตุ          
ทีไ่ด้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี)  

19. ขณะ ที่ผู้ เ อาประ กันภั ยทํา งา นในเ รือ สินค้า  ในกองทัพเ รือ  กองทัพ บก หรือ 
กองทัพอากาศ หรือการทดสอบยานพาหนะทุกชนิด หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่นอกฝ่ัง 
เช่น การดําน้ํา การทํางานที่แท่นขุดเจาะน้ํามันการทําเหมือง การถ่ายภาพทางอากาศ
หรือการปฏิบัติการเกีย่วกบัวัตถุระเบิด 

20. ขณะผู้ เอาประกันภัยฝึกซ้อมหรือร่วมในการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการแข่งขันกีฬา 
หรือการฝึกซ้อมในฐานะมือสมัครเล่น 

21. ขณะผู้ เอาประกันภัยกําลังขับข่ี หรือปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับข่ีอากาศยาน หรือ
ปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจําอากาศยาน 

22.  ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขี่ หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอากาศยาน
ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้ โดยสารที่ เก็บค่าโดยสาร และมิได้เป็นสายการบิน
พาณชิย์ 

23.  ขณะทีผู่้ เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี
ด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือ
กําลังลงหรือโดยสารอยู่ ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจ้ีจ๊ัมพ์ ดําน้ําที่ต้องใช้ถัง
อากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น้ํา 
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24.  การเดินทางภายใต้ข้อห้ามจากแพทย์  หรือการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาล            
ทีต่่างประเทศ 

25.  สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 
26. กรณทีีผู่้ เอาประกนัภัยได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วย 
27. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กดิจากโรคระบาด หรือโรคระบาดซ่ึงกระจายไปทัว่ 

 
หมวดที ่4 ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลอืของบริษัทหรือบริษัททีไ่ด้รับมอบอ านาจ 
 

ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษทัหรือบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจนั้นจะอยูภ่ายใต้
กฎหมาย และ ขอ้บงัคบัของประเทศนั้นๆ การบริการของบริษทัหรือบริษทัท่ีได ้รับมอบอ านาจจะ
อยู่ภายใตก้ารยินยอมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบริษทัและ /หรือบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะไม่
รับผิดชอบส าหรับความล่าช้า หรือ การขดัขวางในการให้บริการตามท่ีได้ตกลงเน่ืองจากเหตุ
สุดวิสัยจากเหตุการณ์ อยา่งเช่น การนดัหยุดงาน การจลาจลการลุกฮือของประชาชน ขอ้จ ากดัใน
การเคล่ือนยา้ยอย่างเสรี การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง หรือ สงคราม
ต่างชาติ ผลท่ีเกิดตามมาของสารกมัมนัตภาพรังสี หรือเหตุการณ์ภยัธรรมชาติต่างๆ 
 
หมวดที ่5 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 
 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเวน้ เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไป และ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภยัท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองดงัต่อไปน้ี   
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ข้อตกลงคุ้มครอง 1 
การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุ 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
  
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

   
 การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้

และให้หมายรวมถึงการสูญเ สียสมรรถภาพ          
ในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง 
และมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถ
กลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิง 
 

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ี    
การงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดย
ส้ินเชิงตลอดไป 

ความคุ้มครอง 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บ
ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และท าให้ผูเ้อา
ประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่
วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีได้รับ ท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะ
ผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็
ดีบริษทัจะจ่าย             ค่าทดแทนตามตารางผลประโยชน์ดงัน้ี 
 

ตารางผลประโยชน์ 
100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย
   

ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และ
การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้น ไดเ้ป็นไปติดต่อกนั
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ เวน้แต่
มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผูเ้อาประกันภัย       
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย
  

ส าหรับมือสองข้างตั้ งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง
ตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 

100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงข้างตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้ง
ตั้งแต่ขอ้เทา้ 

100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
และสายตาหน่ึงขา้ง 

100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้  
และสายตาหน่ึงขา้ง 

 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
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บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 16 ของจ านวน 55 หนา้ 

 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อน้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น ตลอด

ระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนั
ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หากบริษทัจ่ายค่า
ทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภยั บริษทัจะยงัคงให้ความ
คุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 2 
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นและสมควร      หมายถึง  ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ี
ควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัการให้บริการของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิกท่ีเรียกเก็บกับผูป่้วยทั่วไปของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิกซ่ึงผู ้เอาประกันภัยเข้ารับการ
รักษานั้น 

มาตรฐานทางการแพทย์           หมายถึง   หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการ
แพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และน ามาซ่ึง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับผู ้ป่วยตาม
ความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบั
ขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย 
การตรวจพบผลการชนัสูตรหรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

ความคุ้มครอง 
 กรมธรรม์ประกันภัยน้ีคุ ้มครองค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศท่ี
จ าเป็นและสมควรส าหรับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย  ์เน่ืองจากอุบติัเหตุ และ
ความเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งระยะเวลาการเดินทาง อย่างกระทนัหัน และ
ไม่สามารถคาดการณ์ได ้จนเป็นเหตุให้ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล บริษทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายท่ี
จ  าเป็นและสมควรในการรักษาพยาบาลให้ตามจ านวนท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัท่ีระบุในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั   
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ
เท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครอง การบาดเจ็บ  ความสูญเสียหรือ  ความ
เสียหายใดๆอันเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือทีเ่กดิข้ึนในกรณดีังต่อไปน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายการปลูกถ่ายอวัยวะ การทําอวัยวะเทียม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ   
การมองเห็น 

2.   ค่าใช้จ่ายกายภาพบําบัด หรือ การรักษาที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเพื่อประโยชน์   
ทางการแพทย์ 

3.   ค่าทนัตกรรม และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการรักษาตา/ สายตา ทีไ่ม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ 
4.    ค่าใช้จ่ายสําหรับการป้องกนั หรือการฉีดวัคซีน 
5.  ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นในประเทศไทย 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 3  
การเคลือ่นย้ายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นย้ายกลบัประเทศและการส่งศพกลบั 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การเคลือ่นย้ายเพือ่การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

หมายถึง 1.1        การขนส่งผู ้เ อาประกันภัย ฉุก เ ฉินจาก
สถานท่ีท่ีผูเ้อาประกันภยัประสบอุบติัเหตุ 
หรือเจ็บป่วยไปยงัโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดท่ี
ส าม า รถ ให้ ก า ร รั กษ าพย าบ าลอย่ า ง
เหมาะสม หรือ 

  1.2 หลั ง จ า ก รั บ ก า ร รั ก ษ า เ บ้ื อ ง ต้น จ า ก
โรงพยาบาลในทอ้งถ่ิน สภาพร่างกายของ   
ผู ้เอาประกนัภยัอ านวยให้มีการเคล่ือนยา้ย
ไปโรงพยาบาลอ่ืนหรือกลบัมาประเทศไทย
เพื่อการรักษาต่อ หรือเพื่อการพกัฟ้ืน 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ด้รับความคุ้มครอง หมายถึง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในก า รขน ส่ ง  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นก า ร
รักษาพยาบาลและ ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ การส่งตัวกลับประเทศ ทั้ ง น้ี
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ จะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบและจดัการโดยบริษทัท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจ 

การส่งศพกลบั หมายถึง การจดัการท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งกลบัศพหรืออฐิั
ไปยงัประเทศไทยหรือภูมิล าเนากรณีผูเ้อาประกนัภยั
เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุ หรือการเจ็บป่วยขณะ
เดินทาง                    

 
ความคุ้มครอง 
 
  การเคลือ่นย้ายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
  กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ส าหรับผูเ้อาประกันภยัเน่ืองจากได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือจากการเจ็บป่วยขณะ
เดินทาง ซ่ึงตามความเห็นของ บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ มีความเห็นวา่เหมาะสมท่ีจะเคล่ือนยา้ย     
ผูเ้อาประกนัภยัไปยงัสถานท่ีอ่ืน หรือส่งกลบัประเทศไทยเพื่อรับการรักษา โดยบริษทัท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจจะจดัการเร่ืองการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด        
ตามสภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยั ทั้งน้ีบริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บ
ความคุม้ครองโดยตรงต่อบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ  

วิธีการจดัการเร่ืองการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจ อาจรวมถึงการขนยา้ยฉุกเฉินทางอากาศ ทางรถยนต ์การเดินทางโดยสายการบินพาณิชย ์
รถไฟ หรือโดยวธีิอ่ืนท่ีเหมาะสม 
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การตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการขนส่งหรือจุดหมายปลายทางจะท าโดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจ โดยพิจารณาจากความจ าเป็นทางการรักษาของผูเ้อาประกนัภยัเท่านั้น 
 
 การส่งศพกลบั 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการจดัการส่งศพหรืออฐิักลบัประเทศไทยหรือ
ภูมิล าเนา กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยขณะเดินทางท่ีจดัการโดย
บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ โดยบริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายใหก้บับริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจโดยตรง 
 กรณีส่งศพหรืออฐิักลับภูมิล าเนาท่ีไม่ใช่ประเทศไทย วงเงินรับผิดชอบของบริษัท        
จะไม่เกินค่าใชจ่้ายส่งกลบัมาประเทศไทยเท่านั้น 
 บริษทัจะจ่ายคืนทายาทของผูเ้อาประกนัภยัส าหรับค่าใช้จ่ายจริงท่ีได้จ่ายไป ส าหรับ   
การจดัการศพโดยสัปเหร่อเช่น  ค่าหีบศพ  ค่าฝังศพ หรือค่าฌาปนกิจศพแต่ไม่รวมค่าใช้จ่าย   
การจดังานศพ 
 ในทุกกรณี วงเงินคุม้ครองส าหรับความช่วยเหลือทางการแพทย ์การส่งศพกลบัประเทศ 
และค่าใชจ่้ายในการส่งศพ หรืออฐิักลบัประเทศไทย จะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะ ข้อตกลงคุ้มครอง 3 การเคลือ่นย้ายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลือ่นย้ายกลบัประเทศและการส่งศพกลบัเท่าน้ัน) 
 
 บริษทัไดม้อบหมายให้บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ ให้ความช่วยเหลือผูเ้อาประกนัภยัใน
การจดัการรักษาพยาบาลฉุกเฉินท่ีต่างประเทศ ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1. การตดัสินใจต่างๆ จะท าอย่างดีท่ีสุดเพื่อผลประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลของ    
ผูเ้อาประกนัภยัเท่านั้น 

2. แพทยข์องบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ จะติดต่อโรงพยาบาลในทอ้งถ่ิน  หรือถา้มี
ความจ าเป็นจะขอขอ้มูลจากแพทยป์ระจ าตวัของผูเ้อาประกนัภยัเพื่อการตดัสินใจท่ี
เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 

3. ผูเ้อาประกนัภยัยอมรับวา่การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จะไดรั้บการ
จดัการโดยบุคคลากรทางการแพทยข์องบริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจท่ีมีคุณวุฒิใน
ประเทศนั้นๆ 

4. การจดัการของบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ 
และกฎหมายขอ้บงัคบัสากล บริการของบริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจจะตอ้งได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตามการตดัสินใจของบริษทัท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจจะถือว่า ผูเ้อาประกนัภยัไดย้กเวน้ความรับผิดตามกฎหมายของบริษทัและ
บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจ  จากผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาจากการกระท าของผูเ้อา
ประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัจะเสียสิทธิท่ีจะไดรั้บการบริการจากบริษทัท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจ และการชดใชจ้ากบริษทั 

6. เม่ือบริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจไดใ้ห้บริการความช่วยเหลือ บริษทัจะไดรั้บสิทธิเป็น
เจา้ของตัว๋การเดินทางเดิม ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งตัว๋เดินทางนั้นให้บริษทัท่ีไดรั้บ



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 20 ของจ านวน 55 หนา้ 

มอบอ านาจหรือ คืน เ งิน ท่ีได้ รับ คืนจากบริษัทจัดการ เ ดินทางให้บ ริษัท                   
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดซ้ื้อตัว๋ขากลบัไวแ้ลว้ บริษทัสงวนสิทธิเรียกเงินค่าใชจ่้ายท่ี  
ผูเ้อาประกนัภยัควรจะตอ้งช าระส าหรับค่าเดินทางกลบัคืนบริษทั 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับสําหรับข้อตกลงคุ้มครอง 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศและการส่งศพกลับเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย
ใดๆ อันเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือทีเ่กดิข้ึนในกรณดีังต่อไปน้ี 

1. การจัดการที่ไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดการโดยบริษัทที่ได้รับมอบอํานาจ เว้นแต่ว่า
ด้วยสาเหตุนอกเหนือความควบคุม ของผู้ เอาประกันภัย  และผู้ เอาประกันภัยไม่
สามารถแจ้งบริษัทที่ได้รับมอบอํานาจในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ 
อย่างไรกต็ามบริษทัสงวนสิทธ์ิทีจ่ะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายต่อผู้เอาประกันภัยเท่าที่บริษัทที่
ได้รับมอบอํานาจในสถานการณ์เดียวกันจะจัดหาให้ และไม่เกินจํานวนเงิน
ผลประโยชน์ทีไ่ด้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

2. ข้อยกเว้นด้านความช่วยเหลือทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล: ความสูญเสีย
หรือความเสียหายทีเ่กดิจากโรคระบาด หรือโรคระบาดซ่ึงกระจายไปทัว่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 21 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 4 
ค่าเดินทางเพิม่เติม 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 
 กรณีผูเ้อาประกันภยั เสียชีวิตหรือการถูกส่งตวักลบัตามความคุ้มครองจากขอ้ตกลง
คุ้มครอง 3 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าเดินทางท่ีจ าเป็น (ตัว๋เดินทางไป - กลับ                
ชั้นประหยดัหรือธุรกิจเท่ากบัการจองเดินทางเดิม) ให้กบัญาติ หรือพนกังานของผูเ้อาประกนัภยั 
จ านวน 1 คนในการเดินทางกลับประเทศไทย ถ้าญาติ หรือพนักงานไม่สามารถใช้วิธี             
การเดินทางเดิม อนัเน่ืองมาจากการท่ีผูเ้อาประกนัภยัถูกส่งตวักลบัหรือเสียชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 22 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 5 
การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม ผู้เยาว์    หมายถึง        บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงมีอายุ
ต  ่ากวา่ 12 ปี บริบูรณ์ 
 
ความคุ้มครอง 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการเดินทางไปดูแลผูเ้ยาว ์กรณีผูเ้อาประกนัภยั
ซ่ึงเดินทางพร้อมผูเ้ยาวอ์ายุต  ่ากวา่ 12 ปี เสียชีวิตหรือไดรั้บการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยท่ีตอ้ง
เข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง เน่ืองจากประสบ
อุบติัเหตุหรือ การเจ็บป่วยระหว่างระยะเวลาการเดินทาง บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนค่าเดินทางท่ี
จ าเป็น (ตัว๋เดินทางไป – กลบัชั้นประหยดั) ใหก้บัญาติของผูเ้อาประกนัภยัจ านวน 1 คน เพื่อไปรับ
ผูเ้ยาวข์องผูเ้อาประกนัภยัท่ีตอ้งอยู่คนเดียว ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีได้ระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 5 การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์เท่าน้ัน) 
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง  การบาดเจ็บ  ความสูญเสียหรือ  ความ
เสียหายใดๆ อันเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ  หรือทีเ่กดิข้ึนในกรณดีังต่อไปน้ี 
 
1.      การจัดการที่ไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดการโดยบริษัทที่ได้รับมอบอํานาจ เว้นแต่ว่าด้วย
สาเหตุนอกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกนัภัย และผู้เอาประกนัภัย      ไม่สามารถแจ้งบริษัท
ทีไ่ด้รับมอบอํานาจในระหว่างสถานการณ์ ฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิ
ที่จะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายต่อผู้ เอาประกันภัยเท่าที่บริษัทที่ได้รับมอบอํานาจ ในสถานการณ์เดียวกัน
จะจัดหาให้และไม่เกนิจํานวนเงินเอาประกนัภัยทีไ่ด้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 23 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 6 
การยกเลกิการเดินทาง 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
ความคุ้มครอง 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองเม่ือการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดรั้บการ
ยืนยนัแลว้ถูกยกเลิกภายใน 30 วนัก่อนเร่ิมการเดินทางเน่ืองจากเหตุการณ์ไม่ไดค้าดหมาย และ
อยูเ่หนือการควบคุมของผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

ก. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือ
ญาติสนิท หรือผูใ้กลชิ้ดทางธุรกิจ หรือ 

ข. การยกเลิกตารางเดินทางของผูข้นส่งสาธารณะเน่ืองจากการจลาจล การนัด
หยดุงาน การประทว้ง การก่อความวุน่วาย พายหุรือไตฝุ้่ น หรือ 

ค. การถูกหมายเรียกเพื่อไปใหก้ารเป็นพยานในศาลของผูเ้อาประกนัภยั      
บริษทัจะจ่ายคืนให้ผูเ้อาประกันภยัส าหรับ เงินมดัจ าล่วงหน้าท่ีถูกยึดส าหรับค่าตัว๋

เคร่ืองบินท่ีไม่ไดใ้ช้ ค่าท่ีพกัและค่าจองการท่องเท่ียวท่ีจ่ายโดยผูเ้อาประกนัภยัหรือมีสัญญาว่า   
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งจ่าย ท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 6 การยกเลกิการเดินทางเท่าน้ัน) 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะใชค้วามพยายามทุกอยา่งท่ีจ  าเป็นในการแจง้ให้บริษทัจดัการเดินทาง 
หรือบริษทัน าเท่ียว  หรือบริษทัจดัการขนส่ง  หรือผูใ้ห้บริการท่ีพกักรณีจ าเป็นตอ้งยกเลิกหรือ
ตดัการเดินทางใหส้ั้นลง 
 กรณีผูเ้อาประกันภยัไม่สามารถแจ้งบริษทัจดัการเดินทาง หรือบริษทัน าเท่ียว หรือ
ผูจ้ ัดการขนส่ง หรือผู ้จ ัดการท่ีพักทันทีหรือเกินไปจาก 48 ชั่วโมง และการล่าช้าดังกล่าว          
ในการแจง้นั้นๆ ซ่ึงเป็นความผิดของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะชดใช้ให้ผูเ้อาประกนัภยัเท่ากบั
ค่าใช้จ่ายท่ีผู ้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามวันท่ี ท่ีควรจะได้แจ้งผู ้เ ก่ียวข้องเท่านั้ น                  
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบส่วนต่างท่ีไม่ไดรั้บการชดใชจ้ากบริษทัดว้ยตนเอง 
ความสูญเสียหรือเสียหายสูงสุดของข้อตกลงคุ้มครอง  6 การยกเลกิการเดินทาง 

บริษทัจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน จ านวนเงินเอาประกันภยั ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีต่อหน่ึงเหตุการณ์เดียวหรือเหตุการณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น  
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 6 การยกเลิกการเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือ  ความเสียหาย
ใดๆ อันเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือทีเ่กดิขึ้นในกรณดีังต่อไปน้ี 

1.   ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอ่ืน ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยอ่ืน หรือโปรแกรมความคุ้มครองของรัฐบาล หรือ กรณีเรียกคืนได้จาก
โรงแรม สายการบิน ตัวแทนจัดการเดินทาง ผู้ให้บริการท่องเที่ยว หรือผู้ให้บริการที่
พกัอาศัย  

2. การไม่ฉีดวัคซีนตามตารางเวลา หรือตามกฎเกณฑ์ของประเทศปลายทาง 
3. เหตุการณ์ที่ผู้ เอาประกันภัยคาดหมายว่าจะเกิดข้ึน หรือรู้ในวันที่หรือก่อนวันที ่  

ออกกรมธรรม์ประกนัภัย 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 24 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 7 
การลดจ านวนวนัเดินทาง 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 
 กรมธรรม์ประกันภยัน้ีให้ความคุ้มครองเม่ือการเดินทางท่ีได้รับการยืนยนัแล้วของ        
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถูกตดัใหส้ั้นลงจากเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดหมาย และอยูเ่หนือการควบคุมของ
ผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

ก.     การบาดเจบ็สาหสั การเจบ็ป่วยรุนแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือ 
ข.     การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของ ญาติสนิท หรือ     

ผูใ้กลชิ้ดทางธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยั หรือ  
ค. การตดัระยะเวลาตารางการเดินทางของผูข้นส่งสาธารณะ เน่ืองจากการจลาจล 

การนดัหยดุงาน การประทว้ง  การก่อความวุน่วาย พายหุรือไตฝุ้่ น หรือ 
ง.      การถูกหมายเรียกเพื่อไปใหก้ารเป็นพยานในศาลของผูเ้อาประกนัภยั      

   
บริษทัจะจ่ายคืนใหผู้เ้อาประกนัภยัส าหรับ 
ก.  เงินล่วงหนา้หรือเงินมดัจ าค่าเดินทางและค่าโรงแรม/ ท่ีพกัท่ียงัไม่ได ้
 ใช ้และ ค่าจองการท่องเท่ียวท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไป หกัดว้ย 
  จ  านวนเงินคืนส าหรับค่าตัว๋เคร่ืองบินขากลบัท่ีไม่ไดใ้ช ้
ข.  ค่าโรงแรม/ท่ีพกัอาศยั และค่าเดินทางเพิ่มเติมท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ 
  เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเปล่ียนการเดินทางซ่ึงไม่สามารถเรียก 
  คืนได ้ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตาราง 
  กรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 7 การลดจ านวนวนัเดินทางเท่าน้ัน) 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะใชค้วามพยายาม ทุกอยา่งท่ีจ  าเป็นในการแจง้แก่บริษทัจดัการเดินทาง 
หรือบริษทัน าเท่ียว  หรือบริษทัจดัการขนส่ง หรือผูใ้ห้บริการท่ีพกั กรณีจ าเป็นตอ้งตดัระยะเวลา
ระหวา่งการเดินทาง 
 
ความสูญเสียหรือเสียหายสูงสุดของข้อตกลงคุ้มครอง  7 การลดจ านวนวนัเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีการเดินทางต่อไปยงัประเทศอ่ืนใดจากประเทศแรกท่ีเดินทางไปถึง บริษทั
จะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีต่อหน่ึง
เหตุการณ์  
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 25 ของจ านวน 55 หนา้ 

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 7 การลดจํานวนวันเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือ    ความ
เสียหายใดๆ อันเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือทีเ่กดิข้ึนในเวลาดังต่อไปน้ี 

1.   ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอ่ืนภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยอ่ืน หรือโปรแกรมความคุ้มครองของรัฐบาล หรือกรณีเรียกคืนได้จาก
โรงแรม สายการบิน ตัวแทนจัดการเดินทาง หรือผู้ ให้บริการท่องเที่ยว หรือผู้
ให้บริการทีพ่กัอาศัย 

2. เหตุการณ์ที่ผู้ เอาประกันภัยคาดหมายว่าจะเกิดข้ึนหรือรู้ในวันที่หรือก่อนวันที่ออก
กรมธรรม์ประกนัภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 26 ของจ านวน 55 หนา้ 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 8 

ความล่าช้าในการเดินทาง 
กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 

 
ความคุ้มครอง 

กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองเม่ือตารางการเดินทางของผูข้นส่งสาธารณะท่ี   
ผูเ้อาประกนัภยัได้จดัไวเ้พื่อการเดินทางล่าช้ามากกว่าจ านวนชั่วโมงท่ีระบุไวใ้นหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือตารางผลประโยชน์ (ระบุได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง)  จากตาราง
เดินทางท่ีไดแ้จง้ไวต่้อผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการนดัหยุดงาน การประทว้ง สภาพ
อากาศเลวร้าย เคร่ืองยนตข์ดัขอ้งหรือความบกพร่องทางโครงสร้างของยานพาหนะของผูข้นส่ง
สาธารณะ ไฟไหม้อย่างรุนแรง พายุ หรือน ้ าท่วม ณ สถานท่ีออกเดินทาง บริษทัจะจ่ายตาม
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เม่ือมีความล่าชา้ในแต่ละ
จ านวนชัว่โมงท่ีระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือตารางผลประโยชน์ (ระบุ
ได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง)  แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีได้ระบุไวใ้นหน้าตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 8 ความล่าช้าในการเดินทางเท่าน้ัน) 

การค านวณผลประโยชน์จะค านวณจากผลต่างระหวา่งตารางเวลาถึงจุดหมายปลายทาง
ของผูเ้อาประกนัภยักบัเวลาจริงท่ีถึงจุดหมายปลายทาง 

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 8 ความล่าช้าในการเดินทางเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิด
จากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปน้ี 

1. ความล่าช้าจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
1.1 การที่ผู้ เอาประกันภัยไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จุดที่ออกเดินทางได้ทันเวลาไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใด 
1.2 การนัดหยุดงานหรือการประท้วงซ่ึงได้เ ร่ิมขึ้นและได้มีการประกาศให้

สาธารณชนรับทราบก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมความคุ้มครองโดยที ่        
ผู้ เอาประกนัภัยสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ 

  2.  จํานวนเงินทีส่ามารถเรียกคืนได้จากผู้ทีเ่กีย่วข้องอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 27 ของจ านวน 55 หนา้ 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 9 

การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง 
กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 

 
ความคุ้มครอง 
 กรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครองกรณีท่ีผู ้เอาประกันภัยพลาดการเดินทาง
ต่อเน่ืองตามตารางของผูข้นส่งสาธารณะท่ีไดจ้องไว ้เน่ืองจากการเดินทางมาถึงล่าชา้ของผูข้นส่ง
สาธารณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัใช้บริการอยู่ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงาน การประทว้ง พายุ
หรือไตฝุ้่ น เคร่ืองยนต์ขดัขอ้งหรือความบกพร่องทางโครงสร้างของยานพาหนะของผูข้นส่ง
สาธารณะ ไฟไหมอ้ยา่งรุนแรง พายุ หรือน ้ าท่วม ณ สถานท่ีออกเดินทางโดยท่ีผูเ้อาประกนัภยั  
ไม่สามารถจดัหาพาหนะการเดินทางอยา่งต่อเน่ืองเต็มจ านวนชัว่โมงตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือตารางผลประโยชน์ (ระบุได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง) นบัจากเวลา       
ท่ีเดินทางมาถึงโดยพาหนะการเดินทางคร้ังแรก 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามจ านวนเงินท่ีได้แสดงไวใ้นตารางผลประโยชน์ความ
คุม้ครองและการบริการต่างๆ ส าหรับความล่าช้าเต็มจ านวนชัว่โมงตามท่ีระบุไวใ้นหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือตารางผลประโยชน์ (ระบุได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง) โดยท่ีบริษทั      
จะจ่ายไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

นอกเหนือจากนั้นบริษทัและบริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจจะด าเนินการและรับผิดชอบ
ส าหรับค่าท่ีพักค้างคืนในโรงแรมตามความเหมาะสมกรณีท่ีมีการล่าช้าในการเดินทาง          
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาเต็มจ านวนชัว่โมงตามท่ีระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/
หรือตารางผลประโยชน์ (ระบุได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง) แต่ไม่เกินจ านวนเงินสูงสุดของจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 9 การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าช้า
ของผู้ขนส่งเท่าน้ัน) 
 การค านวณผลประโยชน์จะค านวณจากผลต่างระหว่างเวลาท่ีเดินทางมาถึงจริง          
กบัเวลาท่ีออกเดินทางโดยยานพาหนะทดแทน  
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 9 การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าช้า
ของผู้ขนส่งเท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิด
จากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปน้ี  

1.  ความล่าช้าจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
1.1 การทีผู่้ เอาประกนัภัยไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จุดที่ออกเดินทางได้ทันเวลาไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใด 
1.2 การนัดหยดุงาน การประท้วง ซ่ึงได้เร่ิมข้ึนหรือได้ประกาศให้สาธารณชนได้รับ

ทราบก่อนกรมธรรม์ประกนัภัยจะเร่ิมความคุ้มครอง 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 28 ของจ านวน 55 หนา้ 

1.3 การที่ผู้ขนส่งสาธารณะไม่สามารถให้บริการได้เน่ืองจากการนัดหยุดงาน หรือ
การประท้วง ซ่ึงเกิดข้ึน หรือได้ประกาศก่อนวันที่ผู้ เอาประกันภัยจะออกจาก
บ้าน โดยทีผู่้ เอาประกนัภัยสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ 

2.   จํานวนเงินทีส่ามารถเรียกคืนได้จากผู้ทีเ่กีย่วข้องอ่ืนๆ 
3.   ค่าทีพ่กัค้างคืนทีไ่ม่ได้จัดการโดยบริษทัทีไ่ด้รับมอบอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 29 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 10 
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ค า จ า กั ดคว าม เพิ่ ม เ ติ ม
สัมภาระในการเดินทางและ 
ทรัพย์สินส่วนตัว 

 
หมายถึง 

 
ของส่วนตวัและทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยั หรือ
ทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบ และเป็น
ทรัพย์สินท่ีผู ้เอาประกันภัยน าติดตัวไป หรือซ้ือ
ระหวา่งระยะเวลาการเดินทาง  

ส่ิงของมีค่า หมายถึง เคร่ืองประดบั อญัมณี นาฬิกา ส่ิงของท่ีท ามาจากวตัถุ
มีค่าหรือหินมีค่า ขนสัตว ์เคร่ืองหนงั  

คู่ หรือ ชุด หมายถึง จ านวนช้ินของสัมภาระในการเดินทาง หรือทรัพยสิ์น
ส่วนตัว ซ่ึงประกอบกันเป็นชุดหรือสามารถใช้
ดว้ยกนั 

เงินพกติดตัว หมายถึง เหรียญกษาปณ์ ธนบตัร เงินสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง 
เอกสาร/ ตัว๋เดินทาง บตัรโรงแรมท่ีพกั หรือบตัร
วนัหยุดพกัผ่อน ซ่ึงสามารถเปล่ียนเป็นเงินสด หรือ
ออกทดแทนใหม่ได ้คูปองเติมน ้ ามนั บตัรโทรศพัท ์
บตัรเครดิต และบตัรแถบแม่เหล็กต่างๆ 

เอกสารส่วนตัว 
 
 
การชิงทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปล้นทรัพย์ 

หมายถึง 
 
 
หมายถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง 

กรีนการ์ด หนงัสือเดินทาง บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบขบัข่ี 
 
การลกัทรัพยโ์ดยใชก้ าลงัประทุษร้ายหรือขู่เข็ญวา่ใน
ทนัใดนั้นจะใชก้ าลงัประทุษร้ายเพื่อ:- 
ก) ให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือพาทรัพย์

นั้นไป หรือ 
ข) ใหย้ืน่ใหซ่ึ้งทรัพยน์ั้น หรือ 
ค) ยดึถือทรัพยน์ั้นไว ้หรือ 
ง) ปกปิดการกระท าความผิดนั้นหรือให้พน้จาก

การจบักุม 
 
การกระท าการชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระท าตั้งแต่ 3 
คนข้ึนไป  
 
 
 

                 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 30 ของจ านวน 55 หนา้ 

ความคุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัระหว่างระยะเวลาการเดินทาง 

ส าหรับความสูญเสีย หรือ ความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั ท่ี
น าไปหรือซ้ือในระหวา่งระยะเวลาการเดินทาง โดยบริษทัจะให้ความคุม้ครองความสูญเสียหรือ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั (ตามวงเงินแต่ละรายการและ
วงเงินสูงสุด) ท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ หรือถา้เก่ียวขอ้งกบัผูข้นส่งสาธารณะจะตอ้งแจง้ผูข้นส่งสาธารณะภายใน 24 ชัว่โมง 
หลงัจากพบความสูญเสียหรือความเสียหาย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่
อาจแจง้ภายในระยะเวลาขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ และ
ตอ้งเก็บเอกสารการรายงานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น โรงแรม สายการ
บิน ตามอ านาจศาลทอ้งถ่ินของสถานท่ีเกิดเหตุ 

ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีสูญเสียหรือเสียหายเป็นส่วนหน่ึงของคู่หรือชุด การพิจารณาชดใช้
จะไม่น ามูลค่าทรัพย์สินท่ีเป็นคู่หรือชุดมาพิจารณา แต่จะพิจารณาเฉพาะความเสียหายของ
ทรัพยสิ์นรายการนั้นๆ ท่ีสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น ทั้งน้ีจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ี
ไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรณีไม่สามารถซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายได ้บริษทัจะชดใชใ้ห้เสมือนวา่
ทรัพยสิ์นนั้นไดสู้ญหายไป 

กรณีเม่ือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย บริษทัมีสิทธิท่ีจะครอบครองทรัพยสิ์น
ดงักล่าวและด าเนินการขายซากตามความเหมาะสม หรือสามารถเลือกท่ีจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ผูเ้อาประกนัภยัเป็นเงินสด หรือซ่อมแซมสัมภาระในการเดินทางหรือทรัพย์สิน
ส่วนตวัของผูเ้อาประกนัภยั และหกัค่าเส่ือมจากวงเงินท่ีจะชดใช ้

ในกรณีพบทรัพย์สินท่ีสูญหายไป ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบโดย
จดหมายลงทะเบียนทนัทีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บแจง้ว่าทรัพยสิ์นท่ีสูญหายไปถูกคน้พบ กรณี
บริษทัยงัไม่ไดช้ดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเรียกคืน
ทรัพยสิ์นนั้น ถา้ทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บความคุม้ครอง บริษทัจะจ่ายค่าเสียหาย และวงเงินชดเชย
ส าหรับรายการท่ีสูญหายของสัมภาระในการเดินทางหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัเท่านั้น 

กรณีบริษทัได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผูเ้อาประกันภัยแล้ว ผูเ้อาประกันภัย
สามารถเลือกท่ีจะสละสิทธิในทรัพยสิ์นนั้น หรือเรียกคืนทรัพยสิ์นนั้น โดยคืนวงเงินท่ีบริษทัได้
ชดใชใ้ห้ผูเ้อาประกนัภยักลบัคืนบริษทัโดยหกัรายการท่ีไม่ไดรั้บคืนออกไป ถา้ผูเ้อาประกนัภยั
ไม่เรียกคืนทรัพยสิ์นนั้นภายใน 15 วนัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ บริษทัจะถือวา่ผูเ้อาประกนัภยัเลือกท่ี
จะสละสิทธิในทรัพยสิ์นนั้น 

 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 10 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระ
ในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวเท่าน้ัน) 
 

ผูเ้อาประกันภยัต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนตัว
ทั้งหมด 

 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 31 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 10 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
สัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวเท่าน้ัน)               
การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง 

1.   สัตว์ รถยนต์ (รวมทัง้อุปกรณ์ประดับยนต์) เรือ อุปกรณ์กีฬา ยานพาหนะอ่ืน ผลไม้ 
อาหาร เคร่ืองใช้ในบ้าน วัตถุโบราณ งานหัตถกรรม เคร่ืองแก้ว เคร่ืองกระเบื้อง 
กระเบื้องเคลือบ หินอ่อน เคร่ืองป้ันดินเผา หรือส่ิงของแตกง่ายอ่ืนๆ รูปวาด        
งานศิลปะ เคร่ืองดนตรี แว่นตา (เลนส์ และกรอบ) คอนแทกเลนส์ เอกสารส่วนตัว 
เอกสารสําคัญทางการเงิน แสตมป์ เงินพกติดตัว บัตรเครดิต ซิมการ์ด กญุแจ   

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของอัญมณี นาฬิกา ที่ไ ม่ได้เก็บไว้กับตัว                
ผู้ เอาประกนัภัย ยกเว้นเกบ็ล็อคในตู้นิรภัย 

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการสึกหรอ การขีดข่วน รอยคราบ ความ
เสียหายจากสภาพบรรยากาศหรือสภาพอากาศ การเส่ือมสภาพ การร่ัวไหล         
ของของเหลว การเปรอะเป้ือนน้ํามันหรือสารหล่อลื่น การเปรอะเป้ือนสีหรือสนิม
ของสัมภาระในการเดินทาง การบกพร่องของเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองไฟฟ้า แมลง 
หนู สภาพของทรัพย์สินเอง หรือความเสียหายจากขบวนการผลิต/ประกอบ หรือ
ขณะกาํลังผลิต/ประกอบ และความเสียหายน้ันเน่ืองมาจาก การผลิต/ประกอบน้ัน 

4. การลักทรัพย์ในอาคารโดยปราศจากการงัดแงะ บุกรุก หรือการใช้กญุแจผี 
5. การลักทรัพย์ในที่สาธารณะ หรือนอกตัวอาคารโดยปราศจากการใช้กําลัง

ประทุษร้าย หรือการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
6. ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ของกระเป๋าเดินทางขณะไม่มีการปิดล็อค หรือถูก

ทิง้ไว้โดยไม่มีคนดูแล 
7. ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

อ่ืน หรือได้รับการชดใช้โดยผู้ขนส่งสาธารณะโรงแรม หรือจากแหล่งอ่ืนแล้ว  
8. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางของผู้ เอาประกันภัยที่ได้ส่งไป

ล่วงหน้า หรือขนส่งแยกไปต่างหาก 
9. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า ตลอดจนอุปกรณ์ทุก

ชนิด 
10. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินของผู้ เอาประกันภัยจากการยึด 

ทาํลาย โดยคําส่ังของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าทีศุ่ลกากร 
11. ทรัพย์สินทีซ้ื่อหลังจากมาถงึสถานทีป่ลายทางที่ระบุในต๋ัวเดินทาง 
12. การลักทรัพย์โดยลูกจ้างพนักงานของผู้เอาประกนัภัย 
13. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ยกเว้นการลักทรัพย์     

ความสูญเสียหรือความเสียหายจากสายการบินหรือตัวแทนของสายการบิน 
14. ความสูญเสียหรือความเสียหายของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ยกเว้นเป็น           

ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่กดิข้ึนจากอุบัติเหตุต่อผู้เอาประกนัภัย 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 32 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 11 
การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง  

กรณีสัมภาระในการเดินทางไปถึงท่ีหมายล่าช้า หรือถูกส่งไปผิดท่ี หรือสูญหายไป
ชัว่คราว บริษทัจะจ่ายให้ผูเ้อาประกนัภยั ทุกๆจ านวนชัว่โมงท่ีระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรือตารางผลประโยชน์ (ระบุได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง) ของการล่าช้ายงัสถานท่ี
ปลายทางตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ในกรณีพิสูจน์ไดว้า่สัมภาระในการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัไดสู้ญหายไปอยา่งถาวร 
บริษทัจะหกัจ านวนเงินท่ีบริษทัไดจ่้ายไปภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองน้ี จากจ านวนเงินค่าทดแทน   
ท่ีบริษทัให้ความคุม้ครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง 10 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
สัมภาระในการเดินทางและทรัพยสิ์นส่วนตวั 

 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 11 การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
เท่าน้ัน) 
 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่สัมภาระไดปิ้ดล็อคและมี
การระบุขอ้มูลบนป้ายถูกตอ้งและชดัเจน 

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 11 การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
เท่าน้ัน) 
การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง   

1. การล่าช้าซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วงที่
เกิดขึ้นขณะจัดการเดินทาง หรือก่อนกรมธรรม์ประกันภัยจะเร่ิมความคุ้มครอง 
แล้วแต่วันไหนจะมาถงึทหีลัง 

2. สัมภาระเดินทางทีข่นส่งภายใต้ใบรับขนสินค้า 
3. สัมภาระเดินทางถูกยดึโดยศุลกากร หรือหน่วยราชการอ่ืน 
4.   การล่าช้าเกดิขึ้นในประเทศไทยเว้นแต่เป็นการเดินทางภายในประเทศ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 33 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 12 
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพกติดตัว และ เอกสารส่วนตัว 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
เงินพกติดตัว หมายถึง เห รียญกษาปณ์  ธนบัตร เ งินสกุล ต่างๆ      

เช็คเดินทาง เอกสาร/ตัว๋เดินทาง บตัรโรงแรม 
ท่ีพกั และ บตัรวนัหยุดพกัผ่อนซ่ึงสามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดหรือ ออกทดแทนใหม่ได ้
คูปองเติมน ้ ามนั บตัรโทรศพัท์บตัรเครดิต 
และบตัรแถบแม่เหล็กต่างๆ 

เอกสารส่วนตัว   หมายถึง กรีนการ์ด หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัว
ประชาชน ใบขบัข่ี 

 
ความคุ้มครอง 

กรณีผูเ้อาประกนัภยัท าเงินพกติดตวั และเอกสารส่วนตวัสูญหาย หรือเสียหายระหวา่ง
ระยะเวลาการเดินทาง บริษทัจะชดใชผู้เ้อาประกนัภยัส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของ
เงินพกติดตัว และค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารส่วนตัวใหม่ สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 12 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพก
ติดตัว และ เอกสารส่วนตัวเท่าน้ัน 
 

1. ผูเ้อาประกนัภยัจะใช้ความระมดัระวงัอย่างเต็มท่ีในการดูแลเงินพกติดตวัของตนให้
ปลอดภยั 

2. ในกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผูเ้อาประกันภัยจะต้องแจ้งความต่อ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากพบความสูญเสียหรือความเสียหาย เวน้แต่
จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้ทราบภายในระยะเวลาขา้งตน้
ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้และตอ้งเก็บเอกสารบนัทึก
การแจง้ความต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจตามอ านาจศาลทอ้งถ่ินของสถานท่ีเกิดเหตุไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 34 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 12 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน
พกติดตัว และ เอกสารส่วนตัวเท่าน้ัน 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิด
จากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปน้ี 

1. ความสูญเสียที่เกดิขึ้นเน่ืองจากการลดลงของค่าเงิน หรือความผิดพลาดในการแลกเงิน 
2. การยดึ หรือหน่วงเหน่ียวโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือโดยหน่วยงานราชการอ่ืน 
3. เงินพกติดตัว หรือเอกสารการเดินทางที่ไม่ได้เก็บไว้กับตัว หรือเก็บไว้ในตู้นิรภัย 

หรือตู้รับฝากทรัพย์สินมีค่าในขณะสูญหาย  
4.   ความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกดิข้ึนในประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 35 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 13 
ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
          
ความคุ้มครอง 

บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู ้เอาประกันภัยส าหรับความรับผิดตามกฎหมายท่ี                 
ผูเ้อาประกันภยัต้องรับผิดในการชดใช้ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาการเดินทาง 
ส าหรับ 

ก. การเสียชีวติหรือความบาดเจบ็ต่อร่างกายหรือความเจบ็ป่วยของบุคคลภายนอกใดๆ 
ข. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกใดๆ 

 
และบริษทัจะชดใชใ้หผู้เ้อาประกนัภยั ส าหรับ 

ก. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชดใชใ้หก้บับุคคลภายนอกใดๆ 
ข. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมซ่ึงผูเ้อาประกันภยัได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็น    

ลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั  
ค. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกระบวนการพิจารณาทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ 

  
ทั้งน้ีจ  านวนเงินความรับผดิชอบของบริษทัต่อเหตุการณ์   หรือต่อเหตุการณ์ต่อเน่ืองจาก

สาเหตุเดียวกนัท่ีเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาการเดินทาง จะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีได้
ระบุไว ้     ในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 13 ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
เท่าน้ัน) 

1. ถา้ในขณะเกิดเหตุการณ์ หรือการเรียกร้องภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ี มีกรมธรรม์
ประกนัภยัประเภทอ่ืนให้ความคุม้ครองเหตุการณ์ หรือการเรียกร้องน้ีอยู่แลว้ บริษทั    
จะไม่ร่วมเฉล่ียค่าเสียหายเกินกวา่สัดส่วนท่ีบริษทัตอ้งรับผดิชอบเท่านั้น 

2. ผูเ้อาประกันภยัจะต้องไม่ตกลงยอมรับผิด เสนอ สัญญา จ่ายเงิน หรือชดใช้ใดๆ      
โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งจดหมาย เอกสารการเรียกร้อง หมายแจง้ความ หมายศาล 
หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับความเสียหาย หรือเหตุอนัจะน าไปสู่การเรียกร้อง       
ใหบ้ริษทัทนัที 

 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 36 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้ มครอง 13 ความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอกเท่าน้ัน) 
การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง    

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีผู่้ เอาประกนัภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
จากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากการกระทําโดยเจตนา หรือ การกระทําอันผิดกฎหมาย 
ของผู้เอาประกนัภัย 

2.   ความรับผิดใดๆ ซ่ึงเกดิจากหรือสืบเน่ืองจาก 
2.1. การให้บริการทางวิชาชีพ หรือการไม่ปฏิบัติตามวิชาชีพ 
2.2 การประกอบการค้า ธุรกจิ หรือวิชาชีพของผู้เอาประกนัภัย 
2.3. การใช้ปืน หรืออาวุธ 
2.4. ผู้ เอา ประ กันภั ย เ ข้ า ร่ว มในกิจก รรม ที่ อันตรา ยยก เ ว้นได้มี การขยา ย              

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัย 
2.5. การเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ยานพาหนะลากจูงที่ติดอยู่กับยานพาหนะ 

เคร่ืองบิน เรือ 
2.6 การเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ที่ดิน อาคาร ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของ    

การพกัอาศัยของผู้เอาประกนัภัยในระหว่างการเดินทาง 
2.7. การคุกคามทางเพศ การประทุษร้ายต่อร่างกาย และจิตใจ 
2.8 การก่อให้เกดิมลภาวะ หรือปนเป้ือนของดิน น้ํา อากาศ  

3. ความรับผิดตามกฎหมายต่อลูกจ้าง ความรับผิดต่อผู้ อ่ืนจากการว่าจ้างงาน หรือ    
การฝึกงานกบัผู้เอาประกนัภัย 

4. ความรับผิด ซ่ึงเกิดจากสัญญาซ่ึงถ้าไม่มี สัญญาดังกล่าวความรับผิดของ                   
ผู้ เอาประกนัภัยจะไม่เกดิข้ึน 

5. ความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ (ยกเว้น สุนัข แมว ม้า) ที่อยู่ภายใต้      
การดูแลหรือควบคุมของผู้เอาประกนัภัย 

6. การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเจ็บป่วย หรือ ความสูญเสีย
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวของผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ที ่       
ผู้ เอาประกนัภัยอาศัยอยู่ด้วย 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ เอาประกันภัย หรือที่ครอบครอง 
ดูแล ควบคุมโดยผู้เอาประกนัภัย 

8. ค่าปรับทางแพ่ง อาญา หรือโดยสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 37 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 14 
อุปกรณ์กอล์ฟ 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 

กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์
กอล์ฟของผูป้ระกนัภยัจากเหตุการณ์ท่ีมิไดค้าดหมายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งระยะเวลาการเดินทาง 
โดยบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไว้
ในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 14 อุปกรณ์กอล์ฟ เท่าน้ัน) 

1. ผูเ้อาประกนัภยัจะใชค้วามพยายามทุกอยา่งท่ีจ  าเป็นในการดูแลอุปกรณ์กอล์ฟทั้งหมด
ท่ีน าไป 

2. ในกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผูเ้อาประกันภัยจะต้องแจ้งความต่อ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากพบความสูญเสียหรือความเสียหาย เวน้แต่
จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้ทราบดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ และตอ้งเก็บเอกสาร
บนัทึกการแจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจตามอ านาจศาลทอ้งถ่ินของสถานท่ีเกิดเหตุไว้
เป็นหลกัฐาน 

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 14 อุปกรณ์กอล์ฟ เท่าน้ัน) 
การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเรียกร้องในกรณดีังต่อไปน้ี 

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายจาก การเส่ือมสภาพ รอยขีดข่วน รอยคราบ ความ
เสียหายจากสภาพบรรยากาศหรือ สภาพอากาศ การเส่ือมสภาพของตัวอุปกรณ์เอง 
หรือความเสียหายจากขบวนการผลิต /ประกอบ หรือขณะกําลังผลิต/ประกอบ และ
ความเสียหายน้ันเน่ืองมาจากการผลิต/ประกอบน้ัน 

2. ความสูญเสียขณะอุปกรณ์เก็บไว้ในที่ไม่มีการปิดล็อคไว้ หรือ ถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มี
ผู้ดูแล 

3. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน 
หรือได้รับการชดใช้โดยผู้ขนส่งสาธารณะโรงแรม หรือผู้ อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนใดแล้ว 
โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ส่วนที่เหลือ ทั้งน้ี ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

4. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ต่ออุปกรณ์กอล์ฟของผู้ เอาประกันภัยที่ได้ส่งไป
ล่วงหน้า หรือขนส่งแยกไปต่างหาก 

5. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินของผู้ เอาประกันภัยจากการยึดทําลาย
โดยคําส่ังของรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าทีศุ่ลกากร 

6. ความสูญเสียหรือความเสียหายของลูกกอล์ฟ 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการจงใจของผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ อ่ืนโดยคําส่ัง

ของผู้เอาประกนัภัย 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 38 ของจ านวน 55 หนา้ 

8. ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่มีร่องรอยงัดแงะของอาคาร หรือโดยการใช้
กญุแจผี 

9. การลักทรัพย์โดยพนักงานลูกจ้างของผู้เอาประกนัภัย 
10. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ยกเว้นการลักทรัพย์ ความ

สูญเสียหรือความเสียหายจากสายการบินหรือตัวแทนของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 39 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 15 
การเปลีย่นแปลงผู้เดินทาง และ/หรือการเร่ิมต้นแผนการเดินทางใหม่ 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 
 บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยท่ีเกิดข้ึนแลว้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถไดรั้บการชดใชจ้ากแหล่ง
อ่ืนใด เช่น เงินค่าตัว๋เดินทาง ค่าท่ีพกัล่วงหน้า ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นผลสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง     
ผูเ้ดินทาง หรือการเร่ิมตน้แผนการเดินทางใหม่ หรือค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นโดยบริษทัจะจ่ายตาม
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีได้ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 

ก. การส่งตัวแทนให้เดินทางไปเพื่อท าด า เนินการทางธุรกิจให้แล้วเสร็จ            
ตามวตัถุประสงค์เดิม ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถด าเนินการทางธุรกิจตาม
วตัถุประสงค์ของการเดินทางได้ อันเน่ืองมาจากผูเ้อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ 
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ตามข้อตกลงคุ้มครอง 1 จากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุและตามข้อตกลงคุ้มครอง 2            
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ หรือการที่ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางกลับ
เน่ืองจากญาติสนิทเสียชีวิต อนัเป็นผลท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งย่นระยะเวลาการ
เดินทางใหส้ั้นลงตามข้อตกลงคุ้มครอง 7  การลดจ านวนวนัเดินทาง 
ข. หรือ การท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อด าเนินการทางธุรกิจ
ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีได้วางเอาไว ้ภายใน 90 วนัหลงัจากท่ีไดถู้กบริษทัส่งตวั
กลบับา้นหรือถูกส่งไปยงัโรงพยาบาลอนัเน่ืองมาจากการไดรั้บอุบติัเหตุ ซ่ึงไดรั้บการ
คุม้ครองตามข้อตกลงคุ้มครอง 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่นย้ายกลบัประเทศและการส่งศพกลบั 

 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 15 การเปลี่ยนแปลงผู้ เดินทาง และ/หรือ การ
เร่ิมต้นแผนการเดินทางใหม่เท่าน้ัน) 
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ีจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนที่เป็นส่วนของค่าใช้จ่าย
จากการเดินทางในคร้ังแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 40 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 16 
การทดแทนเอกสารทางธุรกิจ 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 
 บริษทัจะชดเชยและชดใช้ความเสียหายตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบับน้ี ในการทดแทนเอกสารทางธุรกิจอย่างฉุกเฉินให้แก่ผู ้เอาประกันภัยโดยบริษัทจะ
รับผดิชอบส าหรับ  
 
ก) ค่าใชจ่้ายการพิมพซ์ ้ าเอกสารทางธุรกิจ 
ข) ค่าใช้จ่ายส านกังานหรือค่าใช้จ่ายทางกฎหมายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเอกสาร

ทดแทนเอกสารทางธุรกิจ 
ค) ค่าใช้จ่ายในการน าส่งเอกสารทดแทนเอกสารทางธุรกิจโดยทางไปรษณียห์รือบริการ
 น าส่งเอกสารในรูปแบบอ่ืนๆ 
 
ในกรณีท่ีกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระของผูเ้อาประกนัภยัเกิดการล่าชา้หรือสูญหาย โดยผูข้นส่ง
พาณิชยเ์ป็นระยะเวลา 6 ชัว่โมงติดต่อกนั  
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 16 การทดแทนเอกสารทางธุรกจิเท่าน้ัน) 
นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองน้ีจะไม่คุ้มครองความเสียหายอ่ืนๆ   ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายหรือการหามาทดแทนของเอกสารธุรกิจที่เป็นข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลทีเ่ป็นซอฟต์แวร์ 

2. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระอันเน่ืองมาจาก การนัดหยุดงาน          
การประท้วงซ่ึงได้เกิดขึ้นและมีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบก่อนกรมธรรม์
ประกนัภัยเร่ิมความคุ้มครอง 

3.  กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระที่ถูกส่งภายใต้ Airway bill (ใบตราส่งสินค้า/ส่ิงของ
ทางอากาศ) หรือ Bill of Lading (ใบตราส่งสินค้า/ส่ิงของทางเรือ,ทางบก) 

4.  ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเน่ืองมาจากการยึด ทําลาย โดยคําส่ังของรัฐบาล
หรือเจ้าหน้าทีศุ่ลกากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 41 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 17 
การจีเ้คร่ืองบิน 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 

บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผูเ้อาประกันภยัท่ีถูกกกัขงั หน่วงเหน่ียวโดยไม่ถูกต้อง    
ตามกฎหมายเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมงติดต่อกนัในระหวา่งการเดินทาง อนัเน่ืองมาจาก
การจ้ีเคร่ืองบิน การจ้ีรถไฟสายระหวา่งประเทศ หรือในเรือท่ีผูเ้อาประกนัภยัใชเ้พื่อการเดินทาง 
บริษทัจะจ่ายค่าชดใชใ้ห้ผูเ้อาประกนัภยัทุกๆ 12 ชัว่โมงท่ีผูเ้อาประกนัภยัถูกกกัขงัหน่วงเหน่ียว 
โดยความคุม้ครองสูงสุดจะไม่เกินความคุม้ครองตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
 
เงื่อนไข (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 17 การจีเ้คร่ืองบินเท่าน้ัน) 
 การจ้ีเคร่ืองบินดงักล่าวตอ้งไดมี้การยนืยนัจากเอกสารรายงานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 42 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 18 
การประกนัตัว 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัถูกด าเนินคดีในระหวา่งระยะเวลาการเดินทาง อนัเน่ืองมาจาก
การฝ่าฝืนกฎหมายในการใชย้านพาหนะ บริษทัจะจ่ายค่าเสียหายตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยจะ
จ่ายไม่เกินความคุม้ครองตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีท่ีอยู่ในวงเงิน
ประกนัตวัเพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไดรั้บการปล่อยตวั  

 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 18 การประกนัตัวเท่าน้ัน) 

1.  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งน าส่งส าเนาค าสั่งของศาลท่ีระบุจ านวนเงินท่ีใชใ้นการประกนัตวั
ใหแ้ก่บริษทั  

2.  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะช าระคืนจ านวน
เงินท่ีบริษทัไดจ่้ายให้ล่วงหนา้เพื่อประกนัตวัผูเ้อาประกนัภยั ภายใน 14 วนันบัจาก
วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการปล่อยตวั หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ด าเนินการช าระเงิน
คืนแก่บริษทัภายใน 14 วนั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้แก่บริษทั 
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 43 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง  19 
การเดินทางไปเยีย่มผู้เอาประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 

ความคุ้มครอง 
 กรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครองในกรณีท่ีผู ้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในติดต่อกันเป็น
เวลานานกวา่………วนั (บริษัทก าหนดสูงสุดไม่เกิน  5 วัน) ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละ
มาตรฐานทางการแพทยอ์นัเน่ืองมาจากการบาดเจบ็หรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั และไม่
สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง ไปต่างประเทศ และอาการของผูเ้อา
ประกนัภยันั้นท าใหไ้ม่สามารถเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศไทยได ้และไม่ปรากฎวา่มีญาติสนิทของ
ผูเ้อาประกนัภยัท่ีบรรลุนิติภาวะอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ  

บริษทัจะใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจเป็นผูด้  าเนินการ และจดัหาตัว๋เดินทาง เฉพาะการ
เดินทางโดยเคร่ืองบินชั้นประหยดั และ/หรือตัว๋รถไฟชั้นหน่ึง และ/หรือยานพาหนะอย่างอ่ืน
ตามความเหมาะสมตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงให้กบัญาติสนิทของผูเ้อาประกนัภยัจ านวนหน่ึง 
(1) คน เพื่อไปเยี่ยมผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ และจะชดเชยค่าใชจ่้ายส าหรับค่าท่ีพกัและ
ค่าอาหารท่ีจ าเป็นในการอยูเ่พื่อเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัน้ี ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงสูงสุดไม่เกินวนั
ละ…….บาท (บริษัทก าหนดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท) จนกว่าผูเ้อาประกนัภยัจะออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในต่างประเทศ  
            ทั้งน้ีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัรวมส าหรับความคุม้ครองน้ีจ ากดัไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ข้อตกลงคุ้มครองน้ีใช้เพื่อจัดแผนประกันภัยสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
เท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 44 ของจ านวน 55 หนา้ 

ข้อตกลงคุ้มครอง 20 
การเดินทางกลบัประเทศเพือ่ร่วมพธีิศพของญาติสนิท 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 

ความคุ้มครอง 
 ขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองกรณีท่ีญาติ
สนิทของผูเ้อาประกนัภยัท่ีพ  านกัในประเทศภูมิล าเนาของผูเ้อาประกนัภยันั้นเสียชีวิตระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง ของผูเ้อาประกนัภยั และท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเดินทางกลบัประเทศ
ภูมิล าเนาก่อนก าหนดการเดินทางเดิม เพื่อร่วมพิธีศพของญาติสนิท โดยไม่สามารถเดินทางกลบั
ตามก าหนดการเดินทางเดิมท่ีเตรียมไวไ้ด ้บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่ายานพาหนะเดินทาง 
(ตัว๋เดินทางกลบัชั้นประหยดัหรือชั้นธุรกิจเท่ากบัการจองการเดินทางเดิม) ให้กบัผูเ้อาประกนัภยั
ส าหรับการเดินทางกลบัประเทศภูมิล าเนาเพื่อร่วมพิธีศพของญาติสนิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 45 ของจ านวน 55 หนา้ 

เอกสารแนบท้าย 1 
การชดเชยค่าโทรศัพท์กรณฉุีกเฉิน 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 
  
บริษทัจะจ่ายชดเชยค่าโทรศพัทท่ี์เกิดข้ึนจริงจากการท่ีผูเ้อาประกนัภยัใชเ้พื่อติดต่อบริษทัท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจในระหวา่งภาวะฉุกเฉินทางการแพทยแ์ละในกรณีท่ีมีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยตามข้อตกลงคุ้มครองที ่2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ หรือ ข้อตกลงคุ้มครอง
ที ่3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศและการส่งศพ
กลับ ตามค่าใชจ่้ายท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินหรือใบเรียกเก็บค่าบริการโทรศพัท์ สูงสุดไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 46 ของจ านวน 55 หนา้ 

เอกสารแนบท้าย 2 
การชดเชยความรับผดิส่วนแรกส าหรับรถเช่า 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 
  
บริษทัจะจ่ายชดเชยส าหรับค่าเสียหายส่วนแรกหรือส่วนต่างท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเอง 
ภายใต้สัญญาการเช่ารถยนต์ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุกับรถยนต์ซ่ึงผูเ้อาประกันภยัเช่าในช่วง
ระยะเวลาเช่า สูงสุดตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 2 การชดเชยความรับผิดส่วนแรกส าหรับรถเช่า
เท่าน้ัน) 

1.     ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเช่ารถจากบริษทัรถเช่าท่ีไดรั้บใบอนุญาตรถเช่า 
2.     ตามขอ้ตกลงจากสัญญาเช่า ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฎิบติัตามขอ้ก าหนดของบริษทัรถเช่า  
        และบริษทัประกนัภยัของรถท่ีเช่า 
3.     ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฎิบติัตามกฎหมาย รวมถึงกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของประเทศนั้นๆ 
4.     กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูเ้ช่าและเป็นผูข้บัรถเช่า ตอ้งมีใบอนุญาตขบัข่ีท่ีถูกตอ้ง 
 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 2 การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสําหรับ  รถ
เช่าเท่าน้ัน) 
นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป เอกสารแนบท้ายน้ีจะไม่คุ้มครองความเสียหายอ่ืนๆ ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อกําหนดและเง่ือนไขของ
สัญญาเช่ารถ หรือ การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับของประเทศน้ันๆ 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนเน่ืองจากผู้ เอาประกันภัยขับข่ีรถเช่าเกิน  
ขีดจํากดัของทางหลวงหรือขับขี่รถเช่าบนถนนทีจํ่ากดัเฉพาะรถ 2 ล้อ 

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ เกิดข้ึนจากการเส่ือมสภาพ รอยขีดข่วน                  
ความเส่ือมสภาพจากกาลเวลา  ความเสียหายจากแมลงหรือสัตว์ที่เข้าไปอาศัยอยู่ภายใน  

4. หากผู้ เอาประกันภัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งความเร็วหรือ การทดสอบเพื่อทํา
เวลาใดๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 47 ของจ านวน 55 หนา้ 

เอกสารแนบท้าย 3 
การน าส่งยารักษาโรค 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 
บริษัทจะจัดหาและช าระค่าน าส่งยารักษาโรคท่ีจ า เป็นให้กับผู ้เอาประกันภัยในกรณีท่ี                 
ผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดน้ ายารักษาโรคท่ีจ าเป็นติดตวัไปดว้ยในระหวา่งระยะเวลาการเดินทาง และ             
ยารักษาโรคดงักล่าว ไม่สามารถหาซ้ือไดใ้นพื้นท่ีนั้นๆ ทั้งน้ีการน าส่งยาดงักล่าวตอ้งไม่ฝ่าฝืน
กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ในพื้นท่ีนั้ นๆ โดยท่ีผู ้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบช าระ             
ค่ายารักษาโรคนั้นดว้ยตนเอง   
 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 3 การน าส่งยารักษาโรคเท่าน้ัน) 
  
นอกเหนือจากขอ้ยกเวน้ทัว่ไป เอกสารแนบท้ายน้ีจะไม่คุม้ครองความเสียหายอ่ืนๆ ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี: 

1. ค่าใชจ่้ายยารักษาโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 48 ของจ านวน 55 หนา้ 

เอกสารแนบท้าย 4 
การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือเงินทุนเพือ่การศึกษา 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเน่ืองจากอุบติัเหตุตามขอ้ตกลงคุม้ครองท่ี 1 
การเสียชึวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุ บริษัท           
จะจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

 
1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านพกัอาศัย 
หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บซ่ึงมีผลท าให้ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง บริษทัจะจ่ายทดแทน
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นส าหรับ 
1.1) การซ่อมแซมและปรับปรุงบา้นเพื่อให้เหมาะกบัสภาพร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั ตาม
ความเหมาะสมหรือตามความเห็นของแพทยผ์ูดู้แล และ/หรือ 
1.2)   ค่าใชจ่้ายส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทยเ์พื่อช่วยใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถเคล่ือนไหวได ้  
โดยจะจ่ายไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
หรือ 

 
2. เงินทุนเพือ่การศึกษา 
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจ านวนหน่ึงคร้ังตามจ านวนเงิน  
เอาประกันภัยท่ีได้ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนทาง
การศึกษาแก่บุตรของผูเ้อาประกนัภยั โดยท่ีบุตรของผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งลงทะเบียนเขา้เรียน
แบบเตม็เวลาอยูแ่ลว้ในสถานศึกษา ในเวลาท่ีอุบติัเหตุดงักล่าวเกิดข้ึน  
 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือเงินทุนเพือ่การศึกษาเท่าน้ัน) 
นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป เอกสารแนบท้ายน้ีจะไม่คุ้มครองความเสียหายอ่ืนๆ ในกรณี
ดังต่อไปน้ี: 

1. บุตรของผู้เอาประกนัภัยได้รับการจ้างงานอย่างถาวรหรือสมรสแล้ว 
2. หากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีสาเหตุจากการฆ่าตัวตาย หรือจากเหตุผลอ่ืนๆ

นอกเหนือไปจากการบาดเจ็บตามความหมายทีไ่ด้กาํหนดไว้ในหมวดคําจํากัดความ    
ของกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 49 ของจ านวน 55 หนา้ 

เอกสารแนบท้าย 5 
การรักษาพยาบาลในประเทศไทยหลังจากเดินทางกลบัจากต่างประเทศ  

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
 

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร      หมายถึง  ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใชจ่้ายใดๆ       
ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับการให้บริการของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลิ นิ ก ท่ี เ รี ยก เก็ บกับผู ้ ป่ วยทั่ วไปของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 

มาตรฐานทางการแพทย์           หมายถึง    หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทย์
แผนปัจจุบันท่ี เป็นสากล และน ามาซ่ึ ง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย ตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับ
ขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย 
การตรวจพบผลการชนัสูตรหรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
ความคุ้มครอง 
 
 เป็นท่ีตกลงกนัวา่ เอกสารแนบทา้ยน้ีคุม้ครองค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลในประเทศ
ไทยภายหลังจากท่ีผูเ้อาประกันภยัเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ส าหรับการบาดเจ็บจาก
อุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยท่ีผูเ้อาประกันภยัได้รับระหว่างระยะเวลาการเดินทาง  โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณีดงัน้ี 
1.    กรณทีีผู้่เอาประกนัภัยยงัไม่เคยได้รับการรักษาพยาบาลส าหรับการบาดเจ็บ หรือ 
  เจ็บป่วยในต่างประเทศมาก่อน 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรมในประเทศไทยตามความจ าเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ ภายใน
 ระยะเวลา……..วนั (บริษัทก าหนดสูงสุดไม่เกิน 10 วัน) นบัจากวนัท่ีเดินทางถึง
 ประเทศไทย และการรักษาพยาบาลต่อเน่ืองภายใน ……..วนั (บริษทัก าหนดสูงสุด
 ไม่เกิน 30 วนั) นบัจากวนัท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยคร้ังแรก โดย
 บริษทัจะชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นและสมควรในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนใน
 ประเทศไทยให้ตามจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอา
 ประกนัภยัท่ีระบุในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลังจากได้รับ
 การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

 ผูเ้อาประกันภัยจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเน่ืองในโรงพยาบาลหรือ
 สถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยตามความจ าเป็นและมาตรฐานทาง



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 
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หนา้ท่ี 50 ของจ านวน 55 หนา้ 

 การแพทย ์ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีเดินทางถึงประเทศไทย โดยบริษทั
 จะชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นและสมควรในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
 ไทยใหต้ามจ านวนท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุในหนา้
 ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั   
 

ทั้งน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด 
หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ี
จ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

 
ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใช้

ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 
 
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยัคงใชบ้งัคบั

ตามเดิม 
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 5 การรักษาพยาบาลในประเทศไทยหลังจาก
เดินทางกลับจากต่างประเทศ)     
 การประกนัภัยตามเอกสารแนบท้ายน้ีไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี 

1. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาต้ังแต่กาํเนิด 
2. การรักษาตัวเพือ่พกัผ่อนหรือเพือ่อนามัย การพกัฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่า 

 ตรวจรักษาใดทีม่ิได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
3. การรักษาพยาบาลทีไ่ม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถงึ การรักษาแพทย์ 

 ทางเลือก (alternative medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษา 
 โดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก (chiropractic) 

4. กาย – อุปกรณ์เทยีมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยให้ได้ยนิ   
 (Hearing Aid) เคร่ืองช่วยการพูด (Speech Device) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจทุก
 ชนิด 

5. ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกบัการบริการทางทนัตกรรม ยกเว้นเพือ่บรรเทาอาการบาดเจ็บ 
 จากอุบัติ เหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูด
 หินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม 

6. การบริการหรือการผ่าตัดเกีย่วกบัการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเกดิขึ้นเพือ่หวัง 
 ผลกาํไรจากรมธรรม์ประกนัภัย 

7. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ รักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน           
ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย 
(cosmetic surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จําเป็นต้องกระทําอันเป็นผลจาก
การเกดิอุบัติเหตุ เพือ่ให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทาํงานได้อย่างเดิม 

8. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกนัโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพษิ 
 สุนัขบ้าภายหลัง การถูกสัตว์ทาํร้าย และวัคซีนป้องกนับาดทะยกั ภายหลัง 
 ได้รับบาดเจ็บ 

9. การบริการหรือการผ่าตัดทีไ่ม่มีความจําเป็นทางการแพทย์หรือเพือ่การฉ้อฉล 
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เอกสารแนบท้าย 6 
ผลประโยชน์รายวันส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 
ความคุ้มครอง 
 
 การประกันภัย น้ีให้ความคุ้มครองกรณีผู ้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องพักรักษาตัว              
ในโรงพยาบาล ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศอนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือ
การเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีผูเ้อาประกนัภยัสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวไดภ้ายใต้
ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศตามเง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูเ้อาประกันภัยตามจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีระบุในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อวนั นบัตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้รับการรักษา
ตวัในโรงพยาบาลโดยระยะเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งอยูใ่นฐานะผูป่้วยในของโรงพยาบาล
อยา่งนอ้ยสาม (3) คืนติดต่อกนั 
  
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 6 ผลประโยชน์รายวันสําหรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่าน้ัน) 
การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครอง ในกรณดีังต่อไปน้ี 

1. การปลูกถ่ายอวยัวะ การท าอวยัวะเทียม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการมองเห็น 
2. การกายภาพบ าบัด หรือ การรักษาท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 
3. การทันตกรรม และการรักษาตา/ สายตา ท่ีไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
4. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายท่ีเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด 
5. การรักษาตัวเพ่ือพักผ่อนหรือเพ่ืออนามัย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใด

ท่ีมิได้เก่ียวข้องกับการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย 
6. การรักษาพยาบาลท่ีไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก 

(alternative medicine) ได้แก่ การฝังเขม็ ธรรมชาติบ าบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุด 
และการจัดกระดูก (chiropractic) 

7. การบริการหรือการผ่าตัดท่ีไม่จ าเป็นหรือเพ่ือการฉ้อโกง 
8. การรักษาเพ่ือความสวยงาม ได้แก่ รักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ 

การรักษาเพ่ือแก้ไขความบกพร่องร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (cosmetic surgery)       
เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งท่ีจ าเป็นต้องกระท าอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ            
เพ่ือให้อวยัวะดังกล่าวสามารถกลับมาท างานได้อย่างเดิม 

9. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังการถกูสัตว์ท าร้าย และวคัซีนป้องกันบาดทะยกัภายหลังได้รับบาดเจบ็  
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เอกสารแนบท้าย 7 
ผลประโยชน์รายวันส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (แบบที ่2) 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
 

ความคุ้มครอง 
 

 การประกันภัย น้ีให้ความคุ้มครองกรณีผู ้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องพักรักษาตัว              
ในโรงพยาบาล ในฐานะผูป่้วยในในต่างประเทศอนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือ
การเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีผูเ้อาประกนัภยัสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวไดภ้ายใต้
ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศตามเง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนัให้แก่ผูเ้อาประกันภัยตามจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีระบุในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อวนั นบัตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้รับการรักษา
ตวัในโรงพยาบาลโดยผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งอยู่ในฐานะผูป่้วยในของโรงพยาบาล และตอ้ง
ลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามข้อบ่งช้ี ซ่ึงเป็น
มาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาอาการบาดเจ็บหรือ
เจบ็ป่วยนั้น ๆ 
  
ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 7 ผลประโยชน์รายวันสําหรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (แบบที ่2) เท่าน้ัน)  
การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองน้ี ไม่คุ้มครอง ในกรณดีังต่อไปน้ี 

1. การปลูกถ่ายอวัยวะ การทาํอวัยวะเทยีม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการมองเห็น 
2. การกายภาพบําบัด หรือ การรักษาที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเพื่อประโยชน์ทาง

การแพทย์ 
3. การทนัตกรรม และการรักษาตา/ สายตา ทีไ่ม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ 
4. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายทีเ่ป็นมาต้ังแต่กาํเนิด 
5. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟ้ืน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจ

รักษาใดทีม่ิได้เกีย่วข้องกบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
6. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์

ทางเลือก (alternative medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดย
การนวด การกดจุด และการจัดกระดูก (chiropractic) 

7. การบริการหรือการผ่าตัดทีไ่ม่จําเป็นหรือเพือ่การฉ้อโกง 
8. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ รักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม 

หรือ การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย ( cosmetic 
surgery)  เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จําเป็นต้องกระทําอันเป็นผลจากการเกิด
อุบัติเหตุ เพือ่ให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทาํงานได้อย่างเดิม 
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9. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรค          
พษิสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทําร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับ
บาดเจ็บ 

  
หมายเหตุ  :  เอกสารแนบท้าย 7  ผลประโยชน์รายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลใน
ฐานะผู้ ป่วยใน (แบบที่ 2) จะไม่นําไปจัดแผนประกันภัย/จําหน่าย พร้อมกันกับเอกสาร          
แนบท้าย 6 ผลประโยชน์รายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 
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เอกสารแนบท้าย 8 
การให้บริการเงินสดส ารองล่วงหน้า 

กรมธรรม์ประกนัภัยการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ 
  
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
เงินพกติดตัว หมายถึง  เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร เงินสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง เอกสาร/ตั๋ว
เดินทาง บตัรโรงแรมท่ีพกั บตัรวนัหยุดพกัผอ่น หรือบตัรของขวญั (Gift Vouchers) ซ่ึงสามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดหรือออกใหม่ทดแทนได ้
 
ความคุ้มครอง 

เป็นท่ีตกลงกนัวา่ ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั เอกสารแนบทา้ยฉบบัน้ีได้
ให้ความคุม้ครองการให้บริการเงินสดส ารองล่วงหน้า หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครอง
ภายใตข้้อตกลงคุ้มครอง 12 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพกติดตัว และเอกสาร
ส่วนตัวโดยบริษทัจะให้บริษทัท่ีได้รับมอบอ านาจท าการจดัเตรียมและจดัส่งเงินสดส ารอง
ล่วงหนา้ใหผู้เ้อาประกนัภยัซ่ึงอยูร่ะหวา่งระยะเวลาการเดินทาง ตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นหนา้
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ทั้งน้ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระเงินคืนใหบ้ริษทัภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัท่ีผู ้
เอาประกนัภยัไดรั้บเงินจากบริษทั หากผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะท าการคิดดอกเบ้ียตามอตัราท่ีกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ าหนด โดย
ดอกเบ้ียนั้นจะถูกบวกเพิ่มเขา้ไปกบัจ านวนเงินตน้ท่ีจะตอ้งจ่ายคืนใหก้บับริษทั 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใช้
ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบั
ตามเดิม 
 
เงื่อนไขเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 8 การให้บริการเงินสดส ารองล่วงหน้าเท่าน้ัน) 

1. ผูเ้อาประกนัภยัจะใชค้วามระมดัระวงัอยา่งเต็มท่ีในการดูแลเงินพกติดตวัของตน
ให้ปลอดภัย ผูเ้อาประกันภยัจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจภายใน 24 
ชั่วโมงหลังจากเงินพกติดตัวสูญหาย เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอัน
สมควรจึงไม่อาจแจง้ให้ทราบภายในระยะเวลาขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีสามารถจะกระท าได้แล้ว และต้องเก็บเอกสารบันทึกประจ าวนัของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีอ านาจในทอ้งถ่ินของสถานท่ีเกิดเหตุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ขอใชบ้ริการเงินสดส ารองล่วงหนา้กบับริษทัพร้อมกบั
แจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับข้อตกลงคุ้มครองการสูญหาย หรือ
เสียหายของเงินพกติดตวั และเอกสารส่วนตวั และยื่นเอกสารบนัทึกประจ าวนั



ค าจ  ากดัความและขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 55 ของจ านวน 55 หนา้ 

ของต ารวจเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน และการ
ใหบ้ริการเงินสดส ารองล่วงหนา้ 

3. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งยินยอมและช าระดอกเบ้ียให้บริษทัตามอตัราท่ีกฎหมาย
แพง่และพาณิชยก์ าหนด หากผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถช าระเงินคืนให้บริษทัได้
ภายในระยะเวลา 14 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บเงินสดส ารองล่วงหนา้ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้าย 8 การให้บริการเงินสดสํารองล่วงหน้าเท่าน้ัน) 
การประกนัภัยตามเอกสารแนบท้ายน้ีไม่คุ้มครองกรณต่ีอไปน้ี  
1. ผู้ เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากเงินพกติดตัว

สูญหาย และไม่มีเอกสารบันทกึประจําวันของเจ้าหน้าทีตํ่ารวจ 
2. การสูญหายทีเ่กดิข้ึนในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


