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สรุปสาระส าคญักรมธรรม์ประกนัภัยอุบตัเิหตุเดนิทางในประเทศแบบพเิศษ (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 
แผนประกนัภัย Domestic Travel 

 

 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภยัจะถือว่ามีความหมาย

เดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1. บริษัท หมายถึง บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
2. ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง ผูท่ี้ระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ หนงัสือรับรอง

การเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นบุคคลท่ีท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
3. ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือองค์กร ท่ีระบุช่ือเป็นบุคคลผู ้ถือกรมธรรม์ประกนัภยัในตารางกรรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี ซ่ึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 
4. อุบัตเิหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ี เกิดข้ึนอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และท าให้เกิดผลท่ี                 

ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
5. การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศและโดย

อิสระจากเหตุอ่ืน 
6. การเดนิทางในประเทศ หมายถึง การเดินทางภายในอาณาเขตประเทศไทย 
7. สภาพทีเ่ป็นมาก่อน      

การเอาประกนัภัย 
หมายถึง โรค (รวมทั้ งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้อาประกันภัย

ก่อนท่ีระยะเวลาเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะเร่ิมมีผลบังคับ ซ่ึงมี
นยัส าคญัเพียงพอท่ีท าให้บุคคลทัว่ไปพึงแสวงหาการวนิิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือท าให้
แพทยพ์งึใหก้ารวนิิจฉยั ดูแล หรือรักษา 

 

 เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
1. การช าระเบีย้ประกนัภัย  

เบ้ียประกนัภยัจะถึงก าหนดช าระทนัที ก่อนการเดินทางจะเร่ิมตน้ และความคุม้ครองจะเร่ิมในวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั
เร่ิมตน้มีผลบงัคบัตามระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2. ระยะเวลาเดนิทางและระยะเวลาคุ้มครอง  

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงเกิดข้ึนภายในระยะเวลา
การเดินทาง ทั้งน้ี จะจ ากดัระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังไม่เกินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากมีกรณีเหตุฉุกเฉิน
ทางการแพทย ์การจ้ีเคร่ืองบิน การล่าชา้หรือขดัขอ้งของเคร่ืองบินท่ีผูเ้อาประกนัภยัใชโ้ดยสาร ซ่ึงท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถ
เดินทางกลบัไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาเอาประกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะขยายความคุม้ครองออกไปโดยอตัโนมติัตามเง่ือนไข
ท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

ระยะเวลาเดินทางแต่ละคร้ังของผูเ้อาประกันภัย ให้เร่ิมตน้คุม้ครองตั้งแต่ผูเ้อาประกันภัยผ่านจุดตรวจบัตรประจ าตัว
ประชาชน (ID check point) ท่ีสถานีตน้ทาง แต่หากผูเ้อาประกนัภยัซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัเม่ือถึงสนามบินให้เร่ิมตน้ความคุม้ครอง
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ตั้ งแต่จุดทางออกข้ึนเคร่ือง (Gate) (เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัยน้ี) และให้ส้ินสุดระยะเวลา                 
เอาประกนัภยัตามลกัษณะการเดินทางดงัน้ี 

1. กรณีเดนิทางแบบเทีย่วเดยีว ใหค้วามคุม้ครองส้ินสุดเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเดินทางถึงสนามบินปลายทาง 
2. กรณีเดนิทางแบบไป-กลบั ใหค้วามคุม้ครองส้ินสุดเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัถึงอาคารผูโ้ดยสาร ขาเขา้ของ 
สนามบินท่ีเร่ิมตน้เดินทาง หรือจนกระทัง่วนัส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยัแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน (เวน้แต่จะมี   
การระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี)  

3. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนบุคคลดงักล่าว

แลว้แต่กรณี มีหนา้ท่ี 
6.1 ไม่กระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตใุหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนโดยไม่จ าเป็น 
6.2 แจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ชกัชา้ 
6.3 จะตอ้งไม่ตกลง ปฏิเสธ หรือเจรจาเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 
6.4 อนุญาตใหบ้ริษทัด าเนินการตามสมควรในการสืบสวนถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนและก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบใน           

การช าระหน้ี มอบขอ้มูลอนัอาจเป็นประโยชน์ต่อความมุ่งหมายขา้งตน้ดว้ยความซ่ือสัตย ์จดัหาเอกสารอนัเป็นประโยชน์ในการลด
ภาระหนา้ท่ีของแพทยท่ี์ก าลงัท าการรักษาตามจรรยาแพทยเ์ท่าท่ีจะเป็นไปได ้

6.5 กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ปฏิบติัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบในการช าระค่าสินไหมทดแทน แต่ 
ขอ้ผูกพนัในการช าระค่าสินไหมทดแทนจะยงัคงอยู่ หากความละเลยในการปฏิบัติตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้มิไดเ้กิดจากเจตนาหรือ          
การประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง   

อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครองบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบใน
การช าระค่าสินไหมทดแทน 
4. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

ผูเ้อาประกนัภยัหรือ ผูรั้บประกนัภยัต่างสามารถใชสิ้ทธิในการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวด้งัน้ี 
4.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ีได้ดว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ออกตาม
ส่วน 

4.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมฉ์บบัน้ีไดโ้ดยการแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือและมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยั
คืนหลงัจากหักเบ้ียประกันภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบับน้ีได้ใช้บงัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ีย
ประกนัภยั ตามสาเหตุดงัน้ี 

4.2.1 กรณีท่ีผู ้เอาประกันภัยต้องการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยท่ียงัคงเดินทางตามตารางการบิน                    
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนเวลาเดินทาง 24 ชัว่โมง 
4.2.2 เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนกับผูเ้อาประกันภัย โดยมีผลจากสายการบิน ผูเ้อาประกันภัยสามารถบอกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัภยัได ้

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้น้ีไม่วา่จะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามตอ้งเป็นการบอกเลิกทั้งฉบบัเท่านั้น 
ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดได ้
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 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบบันี ้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความรับผดิทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ซ่ึงเกดิ

จากหรือเน่ืองจาก 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
1.1 ขณะเดนิทางผู้เอาประกนัภัยไม่ได้ปฏบิัตติามข้อบงัคบั ค าช้ีแนะ หรือ ค าแนะน าของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐบาล 
1.2 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบตักิารในสงคราม หรือปราบปราม 
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้ 
2.1 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่ งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่ งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้ม ี               

การประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึง สงครามระหว่างชนทีอ่าศัยอยู่ ในประเทศเดยีวกนั การแข็งข้อ 
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิการรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึง
จะเป็นเหตุให้มกีารประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

2.2 สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย  
2.3 การฆ่าตวัตาย การตั้งใจท าร้ายตนเอง หรือการตั้งใจทีจ่ะตกอยู่ในความเส่ียงภัยอนัตราย หรือการถูกฆาตกรรม 
2.4 การกระท าของผู้เอาประกนัภยัขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพตดิให้โทษจนไม่สามารถครองสตไิด้      

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีทีม่กีารตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์
ขึน้ไป 

 

 ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. การเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบติัเหต ุ(อบ.1) 
2. การรักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
3. การจดัส่งศพหรืออฐิั 
4. การยกเลิกการเดินทาง 
5. การลดจ านวนวนัเดินทาง 
6. ความสูญหายหรือความเสียหายของสมัภาระในการเดินทาง 
7. การล่าชา้ของเท่ียวบิน 
8. การล่าชา้ของสมัภาระ 
9. การจ้ีเคร่ืองบิน 
10. ความคุม้ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

*** ความคุ้มครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ทีล่ะเอยีดครบถ้วน ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกนัภัยอบุัตเิหตุเดนิทางในประเทศแบบพเิศษ 
(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online) ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกนัภัย (คปภ.) *** 
 
หมายเหตุ:   เอกสารน้ีเป็นเพียงเอกสารสรุปเง่ือนไขทั่วไป ข้อตกลงคุม้ครอง และข้อยกเวน้ ดังนั้ น ผูเ้อาประกันภัยควรศึกษา
รายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยัและแผนประกนัภยัท่ีไดรั้บอยา่งถ่ีถว้น  


