
 

 

 

เอกสารสรุปสาระส าคญั ค าจ ากดัความทีส่ าคญั เง่ือนไขและข้อข้อก าหนดทัว่ไป ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น 

 กรมธรรม์ประกนัภัยการเดนิทางสบายใจทัว่โลก แบบกลุ่ม ส าหรับผู้ถือบัตร Krungthai Travel Card 

แผน VISA Platinum 

ตารางความคุม้ครองแผน VISA Platinum 

                     ความคุม้ครอง                                                                                                           จ านวนเงินเอาประกนัภยั 

1.  การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง                                               6,000,000 

     จากอุบติัเหตุยานพาหนะสาธารณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

•  ค าจ ากดัความทีส่ าคญั 

การบาดเจ็บ  หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผล

โดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจาก

สาเหตุอ่ืน 

ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะทางบก ทางน ้ า หรือ

ทางอากาศซ่ึงขบัข่ีโดยผูข้บัข่ีท่ีมีใบอนุญาต และด าเนินการโดย

ผู ้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศท้องถ่ินนั้ นๆ ให้

ด าเนินการขนส่งผูโ้ดยสารท่ีช าระค่าโดยสาร ดงัต่อไปน้ี 

1. รถยนต์โดยสารสาธารณะ หมายถึง รถยนต์นั่งไดเ้กิน 7 คน 

รวมคนขบั  

2. รถยนต์นั่งรับจา้งสาธารณะ หมายถึง รถยนต์นั่งไดไ้ม่เกิน 7 

คน รวมคนขบั ไดแ้ก่ รถแท็กซ่ี รถสามลอ้แท็กซ่ี และรถยนตส่ี์

ลอ้เลก็รับจา้ง ทั้งน้ี ไม่รวมถึงรถจกัรยานยนต ์

3.  รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ท่ีขับเคล่ือนด้วย

เคร่ืองยนต ์หรือไฟฟ้า 

4. เคร่ืองบินโดยสารท่ีจดทะเบียนเป็นสายการบินพาณิชย ์

5. เรือโดยสาร เรือส าราญเ เรือน าเท่ียว 

 

•  เง่ือนไขและข้อก าหนดทัว่ไป 

 ระยะเวลาเอาประกนัภัย 

 ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองทุกคร้ังท่ีมีการ

ใช้บัตรVISA Platinum ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ช าระค่าเดินทางเต็มจ านวน ส าหรับการโดยสารยานพาหนะ

สาธารณะ ตามค าจ ากดัความเพ่ิมเติม ท่ีระบุไวภ้ายใตข้อ้ตกลง

คุม้ครองการเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา  หรือทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุยานพาหนะสาธารณะ เพ่ือการเดินทาง

ทั้งกรณีในประเทศไทย และต่างประเทศ (ยกเวน้ การโดยสาร

ยานพาหนะสาธารณะท่ีเป็นกิจวตัร) 

ส าหรับการโดยสารยานพาหนะสาธารณะ กรณีใน

ประเทศไทย บริษทัจะให้ความคุม้ครองเดินทางท่ีมีระยะทาง

จากท่ีอยู่อาศยัไปยงัจุดหมายปลายทาง เกินกว่า 100 กิโลเมตร 

เท่านั้น 

การจ่ายค่าทดแทน 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ี

บริษทัได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ี

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต 

บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอ่ืนจะ

จ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้

บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไป

ตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาท่ี

ก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่

เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

 หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายใน

ก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กใน

อตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ี

ครบก าหนดช าระ 

 

•  ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพล

ภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบัตเิหตุยานพาหนะสาธารณะ  

การประกันภัยน้ีคุ ้มครองความสูญเสียหรือความ

เสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 

หากเกิดอุบัติเหตุข้ึนกับยานพาหนะสาธารณะ ขณะท่ีผู ้เอา

ประกันภยัเป็นผูโ้ดยสาร ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างระยะเวลาเอา

ประกันภยั และท าให้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ 

สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั  

นับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บ ท่ีได้รับท าให้ผูเ้อา

ประกันภั ยต้อง รักษาตัว ติดต่อกันในฐานะผู ้ป่ วยในใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการ

บาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งัน้ี 

1.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั   ส าหรับการเสียชีวติ 

2.  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย   ส าหรับการตกเป็น

บุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง



 

 

นั้นได้เป็นไปติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนัท่ีเกิด

อุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยั

ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3.  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ส าหรับมือสองขา้ง

ตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 

4.  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ส าหรับมือหน่ึงขา้ง

ตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

5.  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ส าหรับมือหน่ึงขา้ง

ตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

6.  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั  ส าหรับเท้าหน่ึงขา้ง

ตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

7.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่

ขอ้มือ  

8.   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ส าหรับเท้าหน่ึงขา้ง

ตั้งแต่ขอ้เทา้ 

9.  60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการ

เดียวเท่านั้น 

 

•  ข้อยกเว้นทัว่ไป 

การประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี ้ไม่คุ้มครอง 

ความสูญเสียหรือความเสียายอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก

สาเหตุ หรือทีเ่กดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี ้

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกาย

ตนเอง 

2. สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือ

การกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ

หรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึง ระหวา่งชนท่ี

อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน ความวุ่นวาย การปฏิวติั การรัฐประหาร การ

ประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่งจะเป็นเหตุใหมี้การ

ประกาศ หรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

3. การก่อการร้าย 

4. การกระท าโดยเจตนาท่ีผิดกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั การ

ยึดทรัพย ์การยึดหน่วง การท าลาย โดยศุลกากร หรือพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัของรัฐบาล 

5. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิง

นิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหม้

ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยก

ตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปดว้ยตวัเอง 

6. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของ

นิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ

นิวเคลียร์ได ้

7. ขณะท่ีผูเ้อาประกันภยัปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรือ

อาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงครามหรือปราบปราม 

8. ขณะท่ีเกิดข้ึน ณ ประเทศ หรืออาณาเขตท่ียกเวน้ ดงัต่อไปน้ี 

ซีเรีย ปากีสถาน อิรัก ซูดาน อฟักานิสถาน บุรุนดี เอริเทรีย 

 เกาหลีเหนือ เลบานอน ลิเบีย, แอลจีเรีย, เฮติ อิสราเอล อิหร่าน 

บอสเนีย มอลโดวา เซอร์ เ บียร์  บลารุส แอฟริกันกลาง 

สาธารณรัฐโกตดิววัร์ (ไอวอร่ีโคสต์) ไลบีเรีย ซาอุดีอาระเบีย 

และอุซเบกิสถาน 

9. ขณะท่ีเกิดข้ึนบริเวณแท่นขุดเจาะน ้ ามนั แท่นขุดเจาะก๊าซ

ธรรมชาติในทะเล หรือเหมืองใตดิ้น 

 

•  ข้อยกเว้นเพิม่เตมิ 

การประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี ไม่คุม้ครองการ

บาดเจ็บความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากหรือสืบเน่ือง

จากสาเหตุ หรือท่ีเกิดข้ึนในเวลา ดงัต่อไปน้ี 

1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใต ้เง่ือนไขขอ้หน่ึง

ขอ้ใดดงัต่อไปน้ี 

    (1) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน

ไม่สามารถครองสติได ้หรือ 

    (2) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกาย

ขณะตรวจเทียบเท่าแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้ งแต่ 150 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป หรือ 

    (3) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุราจนไม่สามารถครองสติได ้ในกรณี

ท่ีไม่มีการตรวจวดั ท่ีไม่สามารถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด ้



 

 

2.  การได้รับเ ช้ือโรค ปรสิต เว ้นแต่การติดเ ช้ือโรค หรือ

บาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจาก

อุบติัเหตุ 

3. การแทง้บุตร เวน้แต่การแทง้บุตรนั้น เป็นผลมาจากอุบติัเหตุ

โดยตรง 

4. อาหารเป็นพิษ 

5. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถ หรือแข่ง

เรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึง เจ็ตสกีดว้ย แข่งสเก็ต 

ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวติ) ขณะก าลงัข้ึน

หรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่น 

หรือแข่งพารามอเตอร์ ร่มบิน 

6. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก าลงัข้ึนหรือก าลงั

ลง หรือขณะโดยสารอากาศยานท่ีมิไดจ้ดทะเบียน เพื่อบรรทุก

ผูโ้ดยสาร และมิไดเ้ป็นสายการบินพาณิชย ์

7. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกันภยัก าลงัขบัข่ี หรือ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 

8. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกันภยัเขา้ร่วมทะเลาะ

ววิาท หรือมีส่วนยัว่ยใุหเ้กิดการทะเลาะววิาท 

9. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมท่ี

มีความผิดสถานหนัก หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือหลบหนีการ

จบักมุ 

10. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหนา้ ทหา

ร่ีเป็น ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบัติการในสงคราม 

หรือปราบปราม 

 

หมายเหตุ : 1. คุม้ครองผูอ้าประกนัภยัท่ีมีอายรุะหวา่ง 10ปี –75ปี 

                   2. ความคุม้ครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีละเอียด 

                      ครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั การ 

                      เดินทางไปต่างประเทศ แบบกลุ่ม  

 

     เม่ือเกดิความเสียหายภายใต้ความคุ้มครองนี ้ 

    ติดตอ่ 1736  ฝ่ายสนิไหมสขุภาพและอบุตัิเหต ุ
     www.dhipaya.co.th 
 

พจิารณารับประกนัภัยโดย 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
1155 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
กรุงเทพฯ 10120 
 

http://www.dhipaya.co.th/

