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ทําไมตองมีประกันภัยการเดินทาง
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• ปกปองทั้งชีวิต ทรัพยสิน และโปรแกรมทองเที่ยว                     
ดวยเบี้ยเริ่มตนเพียง 190 บาท

• คุมครองทั้งบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหวาง
ทองเที่ยว 

• ไดรับการรับรองจากสถานฑูตในกลุมเชงเกน* 

• อุนใจกับ AXA Hotline 24 ชั่วโมง 02-206-5488

• รับประกันคืนเงิน 100% หากถูกปฏิเสธวีซา



สมารท ทราเวลเลอร พลัส
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การรับประกันภัย

• แผนอีโค ซิลเวอรและโกลด รับประกันอายุ 1-75 ป
• แผนแพลทินัม เอมเมอรัลด และไดมอนด รับประกันอายุ 1-70 ป 

ความคุมครอง
• ตั้งแตออกจากที่อยูอาศัยหรือสานประกอบธุรกิจ และสิ้นสุดความคุมครองหลังจากกลับ

ถึงประเทศไทย ทั้งกรณีรายเที่ยว (Single Trip) และรายป (Annual Trip)
• โดยขยายระยะเวลาในการคุมครองไมเกิน 90 วัน



คุมครองการเสยีชวีิต พิการ และคารักษาพยาบาล
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คุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง

• เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
• สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟง การพูดออกเสียง
• ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
• คุมครองสูงสุด 10,000,000 บาท

1. คาแพทย
2. คายา
3. คาบริการรถพยาบาล
4. คายากลับบาน (14 วัน)
5. คาหองพักหรือ ICU

คุมครองคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
• คุมครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บปวย
• คุมครองสูงสุด 5,000,000 บาท 

ชดเชยรายวัน ระหวางพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
• ไดรับการชดเชยทุกๆ 24 ชั่วโมง
• คุมครองสูงสุด 2,000 บาท (ไมเกิน 20 วัน) 



คุมครองเคลื่อนยายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
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คุมครองการเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนยาย
กลับประเทศไทย คุมครองสูงสุด 4,000,000 บาท



คาใชจายสงศพหรืออัฐิกลับประเทศ
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คาใชจายสงศพหรืออัฐกลับประเทศภูมิลําเนา 
คุมครองสูงสุด 4,000,000 บาท



ความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก
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ความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก 

• ความรับผิดตามกฎหมายจนเปนเหตุใหบุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

• ความรับผิดตามกฎหมายจนเปนเหตุใหทรัพยสินของบุคคลภายนอกเสียหาย

• ยกเวนความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นกับญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผูเอาประกันภัย ลูกจาง
ในเวลางาน ผูรวมเงินทางและหุนสวนของผูเอาประกัน

• คุมครองสูงสุด 3,000,000 บาท



ความคุมครองระหวางเดินทาง
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การยกเลิกการเดินทาง 

• คุมครองสูงสุด 50,000 บาท

ความลาชาในการเดินทาง 

• ครบทุก 8 ชั่วโมง/1,000 บาท
• คุมครองสูงสุด 50,000 บาท

การพลาดการเดินทางตอเที่ยวบิน 
• ครบทุก 8 ชั่วโมง/1,000 บาท
• คุมครองสูงสุด 10,000 บาท

การลดจํานวนวันเดินทาง 
• คุมครองสูงสุด 50,000 บาท



คุมครองความลาชา และความเสียหายของกระเปาเดินทาง
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ความลาชาของกระเปาเดินทางทุกๆ  8 ชั่วโมง
ติดตอกัน

• จายเปนคาเสื้อผาเครื่องแตงกายที่จําเปน
• จายตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
• ชดเชยทุกๆ 8 ชั่วโมง/1,000 บาท
• คุมครองสูงสุด 25,000 บาท

คุมครองความเสียหาย อันเนื่องมาจาก

• ความผิดพลาดในการขนสงกระเปาของผูขนสงหรือ
การขนยายของพนักงานโรงแรม

• การชิงทรัพย ปลนทรัพย ใชความรุนแรง ขมขู บังคับ 
และตองแจงความภายใน 24 ชั่วโมง

• คุมครองสูงสุด 100,000 บาท

ไมสามารถเรียกรองกระเปาลาชาพรอมกับความเสียหายของกระเปาเดินทางและทรัพยสินสวนตัว
ยกเวน เงินสด เช็คเดินทาง เครื่องประดับมีคา คอมพิวเตอร กลองถายรูป โทรศัพทมือถือ



คุมครองความสูญหาย
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การสูญหายของเงินสดและเช็คเดินทาง

• คุมครองเงินสด เช็คเดินทางที่สูญหายอัน
เนื่องมาจาก 

• การชิงทรัพย ปลนทรัพย ใชความรุนแรงขูบังคับ 
ตองแจงความภายใน 24 ชั่วโมง

• คุมครองสูงสุด 10,000 บาท

การสูญหายของเอกสารเดินทาง

• คุมครองเอกสารเดินทางที่สูญหายอันเนื่องมาจาก 
• การชิงทรัพย ปลนทรัพย ใชความรุนแรง ขมขู 

บังคับ และตองแจงความภายใน 24 ชั่วโมง
• คุมครองคาใชจายในการทําเอกสารเดินทางใหม
• คุมครองสูงสุด 10,000 บาท



ความคุมครองการเดินทางทองเทีย่ว
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การไปเยี่ยมผูเอาประกนัภัย

• เปนผูปวยในติดตอกันเปนเวลาเกินกวา 7 วัน
• จายคาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ                     

จํานวน 1 คน

การสงผูเยาวเดินทางกลับประเทศ 
• จายคาตั๋วใหแกบุตรผูเอาประกัน จํานวน  1 คน

เที่ยวเดียว

ขยายระยะเวลาเดินทางโดยอตัโนมตัิ

• สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย
• เครื่องยนตของเครื่องบินขดัของ
• ผูเอาประกันถูกปฏิเสธไมใหขึ้นเครื่องบิน เนื่องจาก

สายการบินขายตั๋วเกินจํานวนที่นั่ง
• ผูเอาประกันไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย
• คุมครองสูงสุดไมเกิน 15 วันนับจากวันเกิดเหตุ 



แผนความคุมครอง

13 AXA GI Academy 2017

เปดดูไดที่
คูมือการขาย



ประเทศที่ไดรบัการยกเวน
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คิวบา / อิหราน / เกาหลีเหนือ / รัสเซีย / ซีเรีย / ยูเครน / เบลารุส / โซมาเลีย / ซูดาน / ซูดานใต / 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก / ซิมบับเว / เนปาล และประเทศตางๆ ที่ไดรับการคว่ําบาตรจาก
สหประชาชาติสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป



Thank You

AXA GI Academy


