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คําถามเกี่ยวกบัประกันภัยการเดินทางตางประเทศ Travel Guard 
International 

เกี่ยวกับ Travel Guard 

1. ทราเวลการด คืออะไร 
ทราเวลการด คือ แผนประกันภัยการเดินทางที่คุมครองครอบคลุมสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ โดยมี
ผลประโยชนหลักๆ ที่สําคัญคือ คารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล, ชดเชยความไมสะดวกในการเดินทาง
ตางๆ  รวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการเดินทาง  อาทิ ชดเชยเที่ยวบินลาชา การยกเลิกการเดินทาง พรอมดวย
ศูนยใหความชวยเหลือฉุกเฉินที่พรอมดูแลลูกคาทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง  
 
2. ทําไมตองซ้ือประภัยการเดินทางไปตางประเทศ หรือทําไมตองซ้ือ Travel Guard? 
เพราะการเดินทางไปตางประเทศถาเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยที่ตางประเทศจะมีคาใชจายที่สูงมากและผูเดินทางไป
ประเทศในยุโรปจะตองยื่นประกันภัยการเดินทางไปพรอมกับการขอวีซาดวย 

3. Travel Guard ตางกับ ประกันชีวติ อยางไร? 
ประกันชีวิต 
• ผูกพันสัญญาระยะยาว (ประมาณ 15 ป) ไมสามารถขอซื้อความคุมครองเฉพาะชวงที่เดินทาง 
• ประกันชีวิตคาเบี้ยประกันแพง 
• คารักษาพยาบาลจะแยกจํากัดคาหอง คาพยาบาล คาหมอ คายา 
• เหมาะเฉพาะในประเทศไทย เชนคาหองผูปวยในคืนละ 3,000 บาท 
Travel Guard ประกันภัยการเดินทาง 
• ขอบเขตคุมครองมากกวา โดยรวมถึงความไมสะดวกในการเดินทางอ่ืนๆที่อาจเกิดข้ึนเชน เลื่อนเที่ยวบินจาก
สภาพอากาศไมอํานวยใหขึ้นบิน  โดนจ้ีปลน กระเปาลาชา ของหายในโรงแรม พาสปอรตหาย การเคลื่อนยายผูปวย
กลับประเทศ 
• สัญญาระยะส้ัน (ตามจํานวนวันเดินทางจริง) 
• คาใชจายคาเบี้ยประกันไมแพง เม่ือเทียบกับวงเงินคุมครองที่สูงมาก 
• คาใชจายในการรักษาพยาบาลตามจริง ไมมีวงเงินจํากัดสําหรับคาหอง คาพยาบาล คาหมอ คายา สูงสุดไม
เกินวงเงินทุนประกันภัยในแตละแผนที่เลือก 
• เหมาะกับคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงในตางประเทศ เชนคาหองผูปวยในคืนละ 50,000 บาท 
 
 
 
คําถามเกี่ยวกับการซื้อ Travel Guard 

4. ใครที่ควรซ้ือประกันภัยการเดนิทาง 
บุคคลและกลุมบุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนตางประเทศที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งตองการเดินทางไปตางประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว การติดตอธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะส้ันไมเกิน 6 เดือน ขอวี
ซาเปนตน 
(หมายเหตุ: บริษัทฯ ไมคุมครองการเดินทางไปยังประเทศ อัฟกานิสถาน, คิวบา, คองโก, อิหราน, อิรัก, ไลบีเรีย, 
ซูดาน, ซเีรีย) 
 
5. ผูเดินทางจะตองตรวจสุขภาพกอนทําประกนัภัยการเดินทางหรือไม 
ไมตอง 
 
6. ถาผูเดนิทางอายุเกิน 75 ป สามารถซ้ือประกันภัยไดหรือไม  
ได โดยสามารถซื้อแบบรายเที่ยวแผน C ซึ่งรับผูเอาประกันภัยอายุ  แรกเกิด – 85 ป 
 
7. การซื้อแผนประกันภัยการเดนิทาง จํากัดอายุในการซ้ือที่เทาไหร 
แผนรายเที่ยว 
แผน  A – B: จํากัดอายุ 15 – 75 ป 



 

 
บริษัท นิวแฮมพเชอร อินชวัรันส 
เอกสารฉบับนี้มิใชสัญญาประกันภัย และไมถือเปนสัญญาประกนัภัย ความคุมครองและผลประโยชนท่ีบุคคลผูเอาประกันภัยจะไดรับขึ้นอยูกับคําจํากัดความ 
เงื่อนไข และขอยกเวนที่ระบุไวภายใตกรมธรรมประกนัภัย และแผนความคุมครองท่ีไดเลือกซื้อไว 

V.0003 (06/14) 

แผน C - D: จํากัดอายุ แรกเกิด – 85 ป 
แผนรายป จํากัดอายุ 15 – 75 ป 
 

8. ถาผูเดินทางตองการซ้ือประกนัภัยการเดินทางไปตางประเทศแบบคุมครองทั้งป บริษัทมีแผนประกันภัย
แบบนี้หรือไม 
มี บริษัทมีกรมธรรมแบบรายป ลูกคาสามารถเดินทางไมจํากัดจํานวนครั้งใน 1 ป โดยคุมครองไมเกิน 120 วันตอครั้งที่
เดินทาง 
 
9. สามารถซื้อประกันภัยการเดนิทางมากกวา 1 กรมธรรมตอการเดินทางในแตละคร้ังไดหรือไม 
ไมได ผูเอาประกันภัยสามารถขอประกันภัยน้ีไดเพียง 1 กรมธรรมในเวลาเดียวกัน 
 
10 หากกําลังจะเดินทางไปหลายๆ ประเทศ  ตองซื้อแผนประกันแยกกันสําหรับแตละประเทศหรือไม  และ
ตองเลือกภูมิภาคไหน 
หากในการเดินทางทริปนั้นตองเดินทางไปหลายๆ ประเทศ  ทานสามารถไดรับความคุมครองทั้งทริปโดยซื้อกรมธรรม
เพียง 1 กรมธรรมได  โดยใหเลือกจุดหมายปลายทางในภูมิภาคที่ไกลที่สุดในการทํากรมธรรม 
 
11. หากเดนิทางออกจากประเทศไทยแลว ยังสามารถซ้ือกรมธรรมและไดรับความคุมครองหรือไม 
 ไมได  ทานตองซื้อกรมธรรมกอนเดินทางออกจากประเทศไทยเทานั้น 
 
 
12. ถาตองเดนิทางไปตางประเทศดวยการโดยสารรถยนตสาธารณะ จะสามารถซื้อประกนัภัยการเดินทาง
ตางประเทศไดหรือไม 
ได 
 
13. ในใบสมัคร  สามารถระบุผูรับผลประโยชนมากกวา 1 ทาน  ไดหรือไม 
ได 
 
14.  ทําไมเม่ือซ้ือประกันภัยการเดนิทาง Travel Guard แลว ไมมีบัตรสิทธิพิเศษใหกับผูเอาประกนัภัยไวยื่น
เพื่อขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจาย 
เพราะประกันภัยการเดินทางเปนลักษณะการสํารองจาย ซึ่งไมจํากัดโรงพยาบาลที่เขาทําการรักษา  ผูเอาประกันภัย
สามารถเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลตางๆ ไดทั่วโลก 
 
15.  ผูเอาประกันภัยจะสามารถซ้ือ Travel Guard ลวงหนากอนเดนิทางไดนานสูงสุดกี่เดือน 
สามารถซื้อลวงหนาไดถึง 8 เดือน  แตไมแนะนํา เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 2 เดือนที่ซื้อ  ทําใหตอง
ยกเลิกกรมธรรมเดิม แลวออกกรมธรรมใหม  ผูเอาประกันภัยจะตองเสียคาอากร และภาษี 
 
 
16. ชาวตางชาติสามารถซ้ือแผนประกันเดินทางไดหรอืไม   
ได โดยตองมีที่อยูที่สามารถติดตอไดในเมืองไทย  และการเดินทางจะตองเดินทางออกจากประเทศไทย และตอง
กลับมาประเทศไทย 
 

 
การยกเลิกกรมธรรม / เล่ือนวันเดินทาง 
 
17. ผูเอาประกนัภัยสามารถยกเลิกกรมธรรมและขอเงินคืนไดหรือไม 
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางหรือขอวีซาไมผาน ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมได อยางนอย 3 วันกอนวันเริ่มตน
ความคุมครอง โดยติดตอ Tesco Broker Call Center ทางโทรศัพทหมายเลข 1712 เพ่ือแจงความจํานงในการขอ
ยกเลิก 
(ภายหลังจากที่กรมธรรมมีผลคุมครอง การประกันภัยชนิดน้ีไมสามารถยกเลิกได และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
เบี้ยประกันภัย) 
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18. ถาผูเอาประกันภัยไมสามารถเดินทางตามเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรม จะสามารถเลื่อนวันเดนิทาง
ออกไปไดหรือไม  
ได โดยตองดําเนินการกอนกรมธรรมมีผลเริ่มกรมธรรมคุมครองอยางนอย 3 วัน ใหทําการขอยกเลิกประกันเดินทางชุด
เกา และออกกรมธรรมใหมทดแทน การขอยกเลิกกรมธรรมใหแจงเรื่องมาที่ Tesco Broker Call Center ทางโทรศัพท
หมายเลข 1712 
 

ประกนัภัยการเดินทาง Travel Guard ใชขอวีซาได 

19. Travel Guard ใชขอวีซาไดหรือไม 
ได  ทุกแผนของ Travel Guard International สามารถใชในการขอวีซาไดหมด  (วีซาเช็งเกน กําหนดทุนประกัน
สําหรับคารักษาพยาบาล  และคาใชจายในการเคลื่อนยายผูปวยที่ 30,000 ยูโร (หรือ 1,500,000 บาท)  แตความ
คุมครองของ Travel Guard  ใหถึง 2,000,000 – 5,000,000 บาท) 
 
20. ประเทศอะไรบางที่ตองใชประกันภัยการเดนิทางในการขอวีซา 
ประเทศในกลุมเช็งเกนทั้งหมด  ซึ่งไดแก  ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ค, เดนมารก, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, 
ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซแลนด, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิรก, มอลตา, เนเธอรแลนด, นอรเวย, 
โปแลนด, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด 
 
 

ความคุมครองของ Travel Guard 

21. ระยะเวลาคุมครองของแผนประกนัภัย คุมครองสูงสุดกี่วัน 
แผนรายเที่ยว – คุมครองสูงสุด 180 วัน 
แผนรายป – คุมครองสูงสุด 120 วันตอการเดินทางในแตละครั้ง 
 
 
22. ความคุมครองของการเดินทางตางประเทศเริ่มตนเม่ือไหร 
ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายเที่ยว (Single Trip):  ความคุมครองเริ่มตนกอนผูเอาประกันภัยเดินทางออกจาก
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง*  และดําเนินตอเน่ืองกันไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัยภายในประเทศ
ไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมง*  นับแตกลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันส้ินสุดระยะเวลาประกันภัย  แลวแตเหตุการณ
ใดจะเกิดขึ้นกอน  
*หมายเหตุ: 2 ชม. กอนออกเดินทาง  และ 2 ชม. หลังกลับมาถึงประเทศไทย  จะคุมครองเฉพาะ  ผลประโยชนการ
เสียชีวิต  การสูญเสียอวัยวะ  สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 
 ในกรณีที่เปนความคุมครองแบบรายป (Annual Trip):  เพ่ือคุมครองการเดินทางหลายครั้ง โดยใหมีระยะเวลาคุมครอง
ในแตละครั้งเชนเดียวกับความคุมครองแบบรายเที่ยว และระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งสูงสุดไมเกิน 120 วัน  
หากผูเอาประกันภัยเขารับการรักษาพยาบาล ในชวงระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับและจําเปนตองรับ การ
รักษาอยางตอเน่ืองในฐานะผูปวยใน กรมธรรมประกันภัยนี้จะขยายความคุมครองไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัย ออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
 
23. กรมธรรมนี้คุมครองการเลนกิจกรรมกีฬาฤดูหนาว และการดําน้ําแบบสคูบา (Scuba Diving) หรือไม 
คุมครอง  แตไมคุมครองในกรณีที่เปนการแขงขัน เชน การแขงสกีทุกชนิด  
 
24. ตามตารางความคุมครองที่แสดงทุนประกัน  จํานวนเงินทุนประกันเปนจํานวนเงินตอหนึ่งเหตุการณ หรือ
ตอการเดนิทาง 
ทุนประกันที่แสดงในตารางเปนจํานวนเงินที่จายสูงสุดตอการเดินทาง  (ยกเวนความคุมครองคารักษาพยาบาล ซึ่งเปน
จํานวนเงินทุนประกันตอเหตุการณ) 
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25. ควรจะทําอยางไร  หากสายการบินทํากระเปาฉันหาย 
แจงเรื่องกระเปาสูญหายที่เคานเตอรสายการบิน โดยทานสามารถยื่นเรื่องรองขอการชดเชยความเสียหายจากสายการ
บินกอน  และหากสายการบินชดเชยแลว ยังมีสวนตางที่ยังไดรับการชดเชยไมครบ  ทานสามารถทําการเคลมกับบริษัท
ฯ ได 
 
 
26. หากผูเอาประกันภัยมีโรคที่เปนมากอนการเดนิทาง  การประกนัภัยนี้จะคุมครองหรือไม 
ไม  การประกันภัยนี้จะไมคุมครองโรคที่เปนมากอนการเดินทาง 24 เดือน (นับถึงวันเริ่มคุมครอง)   
 
 
27. หากเจ็บปวยหรือไมสบายที่ตางประเทศ  เม่ือกลับมาถึงประเทศไทยแลวยังไมหาย จะสามารถรักษาตอ
ไดหรือไม   
ได  กรณีที่ทานไดรับการรักษาพยาบาลตั้งแตอยูในตางประเทศ  ทานสามารถกลับมารักษาตอที่เมืองไทยได  โดยมี
กําหนดเวลาไมเกิน 21 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ที่จะรับการรักษาพยาบาลตอเนื่องในประเทศ
ไทย และจะไดรับเงินชดเชยไมเกินตามที่ระบุในตารางความคุมครอง 
 
28. หากเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บขณะอยูตางประเทศ และยังไมไดเขารับการรกัษาที่ตางประเทศ   ตอมา
เม่ือกลับมาประเทศไทยจึงเขารับการรักษา จะสามารถเคลมคารักษาท่ีประเทศไทยไดหรือไม 
ได กรณีที่ทานไมเคยรับการรักษาพยาบาลสําหรับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยดังกลาว ในตางประเทศมากอน ทาน
ตองเขารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 7 วัน นับจากวันที่ เดินทางกลับถึงประเทศไทย และการ
รักษาพยาบาลตอเน่ืองเชนวานั้นตองไมเกิน 21 วันนับจากวันที่ไดเขารับการรักษาพยาบาลเปนครั้งแรกในประเทศไทย 
ทั้งนี้ บริษัทจะชดใชเงินตามจํานวนเงินที่จายจริง   สูงสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
ประกันภัย 
 
แตถาเปนกรณีที่รับการรักษาครั้งแรกจากสถานพยาบาลในตางประเทศแลว หากตองเขารักษาพยาบาลตอเนื่องใน
เมืองไทยผูเอาประกันสามารถเขารับการรักษาตอเน่ืองสามารถเขารับการรักษาไดไมเกิน 21 วัน นับจากวันที่เดินทาง
กลับถึงประเทศไทย 
 
29. กรมธรรมนี้คุมครองคาใชจายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม หรือการรักษาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ตั้งครรภ รวมถึงการคลอดบุตร การแทงบุตร ดวยหรือไม 
ไม  กรมธรรมนี้ไม คุมครองคาใชจายที่เก่ียวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเวนเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ   
และไมคุมครองการรักษาใด ๆ ที่เก่ียวกับการตั้งครรภ รวมถึงการคลอดบุตร การแทงบุตร   
 
30. หากผูเอาประกันภัยตองเดินทางกลับประเทศไทยกอนกําหนด  เนื่องจากบิดาหรือมารดาที่อยูที่ประเทศ
ไทยตองเขาโรงพยาบาล   ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองอะไรจากกรมธรรมนี้บาง 
ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองในเรื่องผลประโยชนคาใชจายในการลดจํานวนวันเดินทาง บริษัทฯ จะคุมครอง
คาใชจายที่เพิ่มขึ้น  เชน  คาที่พักและอาหาร  ระหวางการเดินทาง  รวมถึงคาปรับหรือคาใชจายที่ตามมาเนื่องจากตอง
เดินทางกลับกอนกําหนด  เนื่องจากสาเหตุเหลานี้ ไดแก บาดเจ็บ/ เจ็บปวย, เครื่องบินถูกจี้, สมาชิกในครอบครัว
บาดเจ็บ/ เจ็บปวย, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ถูกกักตัว ณ ดานกักกันเชื้อโรค 

 
31. หากขณะกําลังเช็คอิน กระเปาของผูเอาประกันภัยที่วางทิ้งไวบนเกาอ้ีถูกขโมย ผูเอาประกนัภัยจะ
สามารถเคลมไดหรือไม 
ไมได  บริษัทฯ จะไมคุมครองการสูญหายของกระเปาที่ถูกวางทิ้งไวในที่สาธารณะ   หรือ การสูญเสียหรือความเสียหาย
ที่เปนผลมาจากการละเลยของผูเอาประกันภัยในการดูแลรักษา  
 
 
32. จะสามารถเคลมในกรณียกเลิกการเดินทาง  เนื่องจากมีเหตุการณไมสงบทางการเมือง ณ ประเทศ
จุดหมายปลายทาง  ที่ทําใหผูเอาประกันภัยไมสามารถเดินทางตามกําหนดการได ไดหรือไม   
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ได บริษัทจะชดใชเงินคืนแกผูเอาประกันภัยสําหรับเงินมัดจําคาเดินทาง  คาซื้อตั๋วลวงหนา  และ/หรือคาที่พัก  ที่ผูเอา
ประกันภัยไดจายไปลวงหนา  สําหรับกรมธรรมที่ซื้อกอนวันออกเดินทางอยางนอย 7 วัน   และมีการบอกเลิกการ
เดินทางซึ่งเกิดข้ึนภายใน 30 วันกอนออกเดินทาง 

33. หากทําเงินหาย หรือถูกลวงกระเปาขณะอยูตางประเทศ  จะไดรบัความคุมครองหรือไม 
ไมได  เนื่องจากตามขอยกเวนในกรมธรรม การสูญเสียหรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการละเลยของผูเอาประกันภัย
ในการดูแลรักษา  และปองกันไวกอนตาม สมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพยสินนั้น  จะไมไดรับความคุมครอง  
บริษัทฯ จะใหความคุมครองของเฉพาะการสูญหายของเงินสวนตัว เนื่องจากถูกจี้  ปลน ชิงทรัพย ลักทรัพย หรือ
โจรกรรม ระหวางเดินทางในตางประเทศ  Travel Guard จะคุมครองเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท โดยผู
เอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรก 1,000 บาท โดยตองแจงความกับตํารวจภายใน 24 ชม. ไมคุมครอง
กรณีหลงลืม การละเลยของผูเอาประกันภัย ทําหายโดยไมรูตัว ทะเลาะวิวาท กออาชญากรรมหรือถูกจับกุมหรือหลบหนี
การจับกุม ตกอยูภายใตฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด 

34. หากอยูตางประเทศแลว  กรมธรรมนี้จะสามารถขยายระยะเวลาคุมครองออกไปไดหรือไม 
ไมได แตหากผูเอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยและตองเขารับการรักษาพยาบาลในตางประเทศ ในชวง
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับและจําเปนตองรับการรักษาอยางตอเน่ืองในฐานะผูปวยใน กรมธรรม
ประกันภัยนี้จะขยายความคุมครองโดยอัตโนมัติไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัย ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม 
 

35.  ถามีความจําเปนตองเขารับการรักษากับแพทยแผนโบราณเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในตางประเทศ 
โดยวิธีการใชยาสมุนไพรหรอืการฝงเข็ม เปนตน จะสามารถทําการเรียกรองคาสินไหมไดหรือไม  
ได แตตองมีเอกสารมาแสดงใหครบถวน และชดเชยคาใชจายสูงสุดไมเกิน 1,500 บาท / คน / อุบัติเหตุแตละครั้ง 
 
36. ความคุมครองในเรื่องคารักษาพยาบาลรวมถึงผูปวยในและผูปวยนอกดวยหรือไม 
รวมดวย 
 
37. ในการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล มีขอจํากัดในการเลือกหองพักหรือไม  
ไมมี แตจะตองมีความเหมาะสมกับอาการของแตละโรค 
 
38. ถาผูเอาประกนัภัยตองเดินทางกลับประเทศไทยกอนกําหนด กรมธรรมจะยังใหความคุมครองอยูหรือไม 
กรมธรรมจะหมดความคุมครองก็ตอเม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หรือตามระยะเวลาที่ระบุไวในกรมธรรม แลวแต
เหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 
 
 
39. ถาผูเอาประกนัภัยแขงรถ แขงสกี แขงเจ็ทสกี แขงสเก็ต จะใหความคุมครองหรอืไม  
ไมคุมครอง เน่ืองจากอยูในขอยกเวน 
 
40. ผูเอาประกนัภัยที่มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน สามารถซ้ือประกันภัยการเดินทางได
หรือไม  
ได แตจะไมคุมครองโรคที่เปนอยูหรือโรคแทรกซอนที่เกิดจากภาวะของโรคประจําตัว ในกรณีที่ตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล 
 

41. ถาผูเอาประกนัภัยเดนิทางไปตางประเทศดวยการโดยสารเครื่องบินสวนตัวแลวเกิดอุบัตเิหต ุจะสามารถ
เรียกรองคาสินไหมไดหรือไม  
ไมได เพราะคุมครองเฉพาะในกรณีเดินทางดวยสายการบินพาณิชยเทานั้น 
 
42. ถาผูเอาประกนัภัยตองเขารับการผาตดัที่โรงพยาบาลดวยอาการไสติ่งอักเสบ จะสามารถทําการ
เรียกรองคาสินไหมไดหรือไม  
ได 
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43. ถาผูเอาประกนัภัยเกดิการเจ็บปวยในตางประเทศ แลวซ้ือยามารักษาเอง จะสามารถนําใบเสร็จมา
เรียกรองคาสินไหมไดหรือไม  
ไมได จะตองมีใบส่ังยาจากแพทยดวยเทานั้น 
 
44. ถาผูเอาประกนัภัยเขารกัษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บปวยแลวเสียชีวิตในเวลาตอมา (เฉพาะ
กรณีโรคทีเ่ปนระหวางการเดินทาง ไมใชโรคประจําตัวและไมอยูในขอยกเวน) จะสามารถเรียกรองคาสินไหม
ในเร่ืองใดไดบาง 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ, ผลประโยชนรายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน และ
คาใชจายในการสงศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลําเนา 
 
45. เม่ือผูเอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแลว ปรากฏวากระเปาเดนิทางเกิดความเสียหายจาก
การขนสงของสายการบินพาณิชย จะสามารถเรียกรองคาสินไหมไดหรือไม 
ได  
 

46. ถาเกดิเสียชีวิตในตางประเทศจะทําอยางไร  
เรามีความคุมครองการสงศพกลับประเทศ โดยศูนยชวยเหลือฉุกเฉิน จะเปนผูดําเนินการที่จําเปนในการนําศพผูเสียชีวิต
กลับสูประเทศไทย 
 
 
47. คาใชจายในเรื่องศพผูเสียชีวิต ญาติผูเสียชีวิตจะตองสํารองจายไปกอนหรือไม  
ไมตองจาย บริษัทจะเปนผูจายใหกับศูนยชวยเหลือฉุกเฉินเอง แตถามีการสํารองจายไปกอน บริษัทจะชดใชคืนใหแก
กองมรดกของผูเอาประกันภัยตามที่เกิดข้ึนจริงสําหรับบริการตางๆ เชน การจัดการของผูจัดการศพ (สัปเหรอ) ,คา
หีบศพ , การดองศพ , การฌาปนกิจศพ เปนตน  
 
48. เม่ือผูเอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแลว ปรากฏวากระเปาเดนิทางเกิดความลาชาจากการ
ขนสงของสายการบินพาณิชย จะสามารถเรียกรองคาสินไหมจากบริษัทไดหรือไม 
ได กรณีกระเปาเดินทางลาชาตั้งแต 8 ชม.ขึ้นไป บริษัทจะชดใชเงินคืนแกผูเอาประกันภัย สําหรับการซื้อเส้ือผา หรือ
เครื่องใชสวนตัว ที่จําเปน โดยผูเอาประกันภัยตองเก็บใบเสร็จในการซื้อสินคาเหลานั้น และ ขอหนังสือรับรองจากสาย
การบิน  

• ลาชาตั้งแต 8 ชม. แตไมถึง 16 ชม. =ไมเกิน 20% ของทุนประกัน 
• ลาชาตั้งแต 16 ชม. แตไมถึง 24 ชม. = ชดเชยเพิ่มอีกไมเกิน 30% ของทุนประกัน 
• ตั้งแต 24 ชม. เปนตนไป = ชดเชยเพิ่มอีกไมเกิน 50% ของทุนประกัน 
 
49. ถาผูเอาประกนัภัยซื้อกรมธรรมรายเที่ยวไว 10 วัน แตตองเดินทางกลับประเทศไทยกอนกําหนด 
กรมธรรมจะยังใหความคุมครองอยูหรือไม? 
กรมธรรมจะหมดความคุมครองภายใน 2 ช่ัวโมงหลังจากเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย*  หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว
ในกรมธรรม แลวแตเหตุการณใดจะเกิดข้ึนกอน 
*หมายเหตุ: 2 ชม. หลังกลับมาถึงประเทศไทย  จะคุมครองเฉพาะ  ผลประโยชนการเสียชีวิต  การสูญเสียอวัยวะ  
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 

ศูนยชวยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง ของ Travel Guard 

50. หากตองการความชวยเหลือฉุกเฉิน  หรือตองเขาพกัรักษาตัวที่โรงพยาบาลในตางประเทศ ตองติดตอ
ใคร 
ติดตอที่ ศูนยชวยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง หมายเลขโทรศัพท +662 649 1346 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน  และไมสามารถ
ติดตอศูนยชวยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ของทราเวลการด ใหทานเขารับการรักษากอน แลวทําการติดตอศูนยชวยเหลือ
ฉุกเฉิน 24 ชม. ของทราเวลการด ทันทีที่สามารถติดตอได 



 

 
บริษัท นิวแฮมพเชอร อินชวัรันส 
เอกสารฉบับนี้มิใชสัญญาประกันภัย และไมถือเปนสัญญาประกนัภัย ความคุมครองและผลประโยชนท่ีบุคคลผูเอาประกันภัยจะไดรับขึ้นอยูกับคําจํากัดความ 
เงื่อนไข และขอยกเวนที่ระบุไวภายใตกรมธรรมประกนัภัย และแผนความคุมครองท่ีไดเลือกซื้อไว 
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การเคลม 

51. หากตองการเคลม (เรียกรองคาสินไหมทดแทน) ตองทําอยางไรบาง 
ทานสามารถสงแบบฟอรมการเคลมที่กรอกเรียบรอยแลวและเอกสารประกอบการเคลมมาที่ 
บริษัท นิวแฮมพเชอร อินชัวรันส ชั้น21-23  อาคารสยามทาวเวอร  เลขที่ 989  ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน  เขต
ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  (ทานสามารถดูเอกสารประกอบการเคลมไดที่ www.tescobroker.com) 
 
 
52. การเคลมจะใชระยะเวลานานเทาไหร 
ภายใน 14 วันทําการนําจากวันที่ไดรับเอกสารครบถวน และกรณีการเคลมน้ันไมซับซอน ซึ่งหากกรณีการเคลมนั้น
ซับซอนอาจทําใหทางบริษัทฯ ตองใชเวลาในการสืบสวนเพ่ิมเติม 
 

53. ในกรณีผูเอาประกันภัยเกิดการเจ็บปวยในตางประเทศแลวเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จะตอง
สํารองจายเงินไปกอนหรือไม 
ตองสํารองจายไปกอน และเก็บใบเสร็จรับเงินตัวจริงและใบรับรองแพทยมาใชประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
กรณีที่คารักษาพยาบาลเปนจํานวนเงินกอนใหญใหผูเอาประกันภัยติดตอขอรับคําปรึกษากับศูนยชวยเหลือฉุกเฉินที่
เบอรโทร +(662) 649 1346  
 
 

 

 

 


