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ประกนัการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง และการล่าช้าของเท่ียวบินแบบพิเศษ (แผนต่างประเทศ)  

ส าหรับกลุ่มผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือสายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์  

สรุปความคุ้มครอง One Way Trip / Return Trip Plan 

สรุปความคุ้มครอง 

 ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ชดเชย (บาท) 

1. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

จ่าย 1,000 บาท ในทุกๆ 6 ชัว่โมง ท่ีกระเป๋าเดินทางมาถึงล่าชา้ 
สูงสุด 3,000 

2.  การล่าช้าของเท่ียวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันต)ี 

จ่ายไม่เกิน 1 คร้ัง ส าหรับการล่าชา้ของเท่ียวบิน ตามเง่ือนไข ของแผน Premium Flex, 
Premium Flatbed และ Value Pack 

1,500 

 

ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

ความคุ้มครอง 
 ขณะกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบังคบัภายใตข้้อก าหนดเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีกระเป๋าเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัท่ีเจา้หนา้ท่ีของสายการบินแอร์เอเชีย และ /หรือ สายการบินแอร์
เอเชียเอก็ซ์ รับไปกบัเท่ียวบิน (Check – In) มาถึงล่าชา้ หรือส่งมอบไปผิดจุดหมายปลายทางชัว่คราว โดยความผิดพลาด
ของผูข้นส่งของสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท ต่อการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็ม นับจากเวลาท่ีผูเ้อาประกันภยัมาถึงจุดหมายปลายทางตาม
ก าหนดการการเดินทางจนกระทั้งไดรั้บส่งมอบกระเป๋าเดินทาง โดยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรับผลประโยชน์การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 
 
ข้อยกเว้น การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี ไม่คุม้ครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อนัเกิดจาก หรือสืบเน่ือง
จากสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

1. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางนั้น ไม่ไดถู้กรายงานทนัทีต่อสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์
เอเชียเอก็ซ์ 

2. การถูกยึดทรัพย์ ริบทรัพย์ การกักกัน หรือการถูกควบคุมโดยศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือ 
เจา้หนา้ท่ีสนามบิน หรือทางราชการ หรือต ารวจประจ าประเทศ 

3. การท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถจดัหาหนงัสือยนืยนั หรือจดหมายยนืยนัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสายการบิน
หรือผูรั้บขนส่งกระเป๋าเดินทาง ณ วนั และ เวลาท่ีไดรั้บกระเป๋าเดินทางไปท่ีล่าชา้นั้นคืน 
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ผลประโยชน์การล่าช้าของเท่ียวบินแบบพเิศษ (ออนไทม์การันตี) 
ความคุ้มครอง 
 ขณะกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบังคบัภายใตข้้อก าหนดเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีการเดินทางของอากาศยานสายการบินแอร์เอเชีย และ /หรือ สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซ่ึงผูเ้อา
ประกนัภยัก าหนดไวเ้ม่ือการเดินทางถูกเล่ือนออกไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นก าหนดการเดินทาง
ท่ีได้แจ้งผูเ้อาประกันภัยแล้วเน่ืองจากเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบินขัดข้อง ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน การ
ปฏิบติังานผิดพลาดของสายการบิน และ สาเหตุใดๆ ท่ีไดร้ะบุขอ้ยกเวน้เอาไวใ้นขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี บริษทัจะชดใชค้่า
สินไหมทดแทนโดยจ่ายใหไ้ม่เกิน 1 คร้ัง เป็นจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
ข้อยกเว้น การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี ไม่คุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย อนัเกิดจากหรือสืบเน่ือง
จากสาเหตุ หรือท่ีเกิดขึ้นในเวลา ดงัต่อไปน้ี 

1. การท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดท้ าการเช็คอินตามก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นตัว๋เดินทาง (เอกสารยนืยนัการเดินทาง) 
2. ความล่าชา้นั้นเกิดจากการนดัหยุดงาน การประทว้งแรงงานของพนกังานของสายการบินแอร์เอเชีย และ /หรือ 

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัส ารองท่ีนัง่โดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สาย
การ บินแอร์เอเชียเอก็ซ์ 

3. การล่าช้าท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกบริการของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดย
ค าสั่ง หรือค าแนะน าจากรัฐบาลของประเทศใดๆ 

4. การท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเดินทางได ้หรือไม่สมควรจะเดินทางต่อไปส าหรับการเดินทางนั้น เน่ืองจาก
การเจ็บป่วย ซ่ึงรับรองโดยแพทยผ์ูมี้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 

5. การล่าชา้เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมของสายการบินแอร์เอเชียและ/หรือ สายการบินแอร์เอเชีย
เอ็กซ์ ซ่ึงไดแ้ก่ สภาพอากาศไม่อ านวย การปิดสนามบิน การนัดหยุดงานของลูกจา้ง การปฏิบติัการอ่ืนโดย
ลูกจา้งของสายการบินแอร์เอเชีย และ/หรือ สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ท่ีท าให้ไม่สามารถเดินทางได ้และภยั
ธรรมชาติต่างๆ  
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Baggage Delay & On Time Guarantee Insurance (International) 
For the Passengers of AirAsia and/or AirAsia X 

Summary of Benefits - One Way Trip / Return Trip Plan 
 

 
Schedule of Benefits: 

BENEFIT BENEFIT AMOUNT (BAHT) 

1. Baggage Delay 
(For every 6 hours delayed of Checked-In Baggage from time of arrival) 

Up to 3,000 

(1,000 per 6 hours delay) 

2. On-Time Guarantee 

(Single Payment for a delay period from scheduled departure time as 

stated in Premium Flex, Premium Flatbed and Value Pack package) 

 
1,500 

 
BAGGAGE DELAY 

 

While this Policy is in force  and  subject  to  the  Policy’s  coverage  conditions,  the  Company  shall  pay the 
insured person THB 1,000 for every six (6) completed hours whereby the Insured person’s checked-in 
baggage is delayed, misdirected or temporarily misplaced by the AirAsia Airline from the time of arrival     at 
the scheduled destination abroad until the time the Insured receive baggage. The maximum limit is up to the 
limit stated in the Schedule of Benefits. 

 
EXCLUSIONS 

The Company shall not be liable for any loss arising from: 

 
1. Baggage delay is not immediately reported to AirAsia and/or AirAsia X Airline. 

 

2. Confiscation or detention by customs, immigration and/or public authorities. 
 

3. The failure to obtain a written confirmation from the carriers or their handling agents on the actual 

date and time of baggage delivery. 
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ON-TIME GUARANTEE (Single payment for flight delayed) 
 

While this Policy is in force and subject to the  Policy’s coverage conditions, in the event that the aircraft   of 

AirAsia airline in which the Insured Person had arranged to travel is delayed for at least one (1) consecutive 

hour from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to mechanical breakdown, 

the failure of AirAsia  Airline  operation  and  any  causes  not  excluded  in  the  policy  and  this insuring 

agreement, the Company will pay an On-Time Guarantee compensation per Insured Person. (Single Payment 

for a delay period from scheduled departure time as stated in Premium Flex, Premium Flatbed and Value 

Pack package). 
 

EXCLUSIONS 
 

The Company shall not be liable for any loss arising from: 

 
1. The failure of the Insured Person to check in according to the itinerary supplied to him/her. 

 

2. Strike or industrial action of AirAsia and/or AirAsia X Airline that is already in existence on the date 

the Trip is arranged. 
 

3. Arising from cancellation of the Scheduled Flight due to act of any Governments. 
 

4. Arising from the Insured Person is not fit to travel or is travelling against the medical advice of a 
Qualified Medical Practitioner. 

 
5. Delay caused by circumstances which is beyond AirAsia and/or AirAsia X Airline’s control, such as 

bad weather, air traffic control’s order, airport closure, strike or industrial action of AirAsia and/or 

AirAsia X Airline and natural disaster. 
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