
ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

 

ใครสามารถซือ้ประกันภัยการเดินทางได้บ้าง 

- ผูโ้ดยสารของการบินไทยไลออ้นแอร ์ทุกท่าน ไม่มีจ ากัดอายุ โดยเริ่มใหบ้ริการเฉพาะเสน้ทางภายในประเทศ 

และเสน้ทางขาออกไปต่างประเทศเท่านัน้ 

 

จะซือ้ประกันภัยการเดนิทางได้อย่างไร 

- ขณะนีล้กูคา้สามารถซือ้ไดพ้รอ้มกบัตั๋วโดยสารผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ต โดยท าขัน้ตอนการซือ้ตั๋วตามปกติ จะมี

ตวัเลือกประกนัการเดินทางเสนอขึน้มาใหก้่อนช าระเงิน  

 

หลังจากทีซื่อ้ และช าระค่าเบีย้ประกันภัยเสร็จสมบูรณแ์ล้ว จะต้องท าอย่างไรตอ่ 

- ท่านจะไดร้บัอีเมลย์ืนยนัซึ่งรวมถึงใบสรุปความคุม้ครองประกนัภยัการเดินทางและรายละเอียดกรมธรรมแ์นบมา

ในอีเมลด์ว้ย ซึ่งขอ้มูลเหล่านีจ้ะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลของเราทันที และความคุม้ครองจะเริ่มตน้ทันทีเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม หากลกูคา้ไม่ไดร้บัอีเมลยืนยนัภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อที่ โทร 1484  ตลอด 24 ชั่วโมง 

อีเมล ์info@muangthaiinsurance.com  

 

ถ้าไม่ได้ซือ้ประกนัภัยการเดินทางพร้อมกับตั๋วเคร่ืองบิน จะซือ้เพิ่มทหีลงัไดห้รือไม่ 

- ไม่ ได้  สามารถซื ้อ ได้ที่ หน้า เว็บ ไซต์ขอ ง ไทยไลอ้อนแอร์เมื่ อลูกค้าซื ้อตั๋ ว เดิ นทางเท่ านั้ น   เลื อก 

www.lionairthai.com 

 

สามารถซือ้กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง หลังจากออกเดนิทางไปแลว้ไดห้รือไม่ 

- ไม่ได ้เนื่องจากการท าประกนัภยัการเดินทางจะตอ้งท าก่อนออกเดินทาง และความคุม้ครองจะเริ่มตน้และสิน้สดุ

ลงตามค านิยามที่ปรากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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หากต้องการเพิ่ม/ลด จ านวนวนัเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ตอ้งท าอย่างไร 

- กรุณาติดต่อ ไทยไลออ้นแอร ์ เพื่อท าการเปล่ียนแปลงโดยติดต่อ สายการบินเพื่อใหก้ารเล่ือนการเดินทางมีผล 

ท่านจะตอ้งไดร้บัอีเมลย์ืนยันจากเราก่อนวันออกเดินทางตามแผนเดิม ตราบเท่าที่ไม่มีการเรียกรอ้งสินไหม

ทดแทน เราจะส่งอีเมลพ์รอ้มกบักรมธรรมใ์หม่ส าหรบัการเดินทางตามแผนใหม่ 

 

ถ้ามีการเดินทางกลับก่อนก าหนดจะได้รับเงนิคืนบางส่วนหรือไม่ 

- จะไม่มีการคืนเงินค่าเบีย้ประกนัภยัใหก้บัผูถื้อกรมธรรมห์ากความคุม้ครองไดเ้ริ่มตน้ไปแลว้ 

 

หากไม่เดนิทางแล้ว สามารถยกเลิกกรมธรรมไ์ด้หรือไม่ 

- ผูถื้อประกันตอ้งแจ้งให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนว่าจะมีการยกเลิกก าหนดการเดินทางเดิมก่อนที่จะถึงวัน

เดิ นทางจริงพ ร้อมทั้ งสา เหตุและหลักฐานหรือ เอกสารประกอบ  โดย ส่งรายละเอี ยดมาที่ อี เมล ์

info@muangthaiinsurance.com  

 

สามารถซือ้ประกันเดินทางไดม้ากกว่า 1 ฉบับในคราวเดียวกันหรือไม ่

- ไม่ได ้ท่านจะไดร้บัความคุม้ครองจากกรมธรรมเ์พียงฉบบัเดียวต่อการเดินทางในแต่ละครัง้เท่านัน้ 

 

นักเดนิทางธุรกิจสามารถซือ้ประกันภัยการเดนิทางได้หรือไม่ 

- ได ้เนื่องจากการประกนัภยัการเดินทางของเราถกูออกแบบมาเพื่อการพกัผ่อนและธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

คุม้ครองการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่ออยู่อาศัยระยะยาว ท่านควรทราบว่าระยะเวลาสูงสุดของการคุม้ครองการ

เดินทางภายในประเทศ คือ 30 วนั  
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ความคุ้มครองประกนัภัยการเดินทาง 

 

จะท าอย่างไรหากผู้เดนิทางป่วยหรือประสบอุบตัิเหตุระหวา่งการเดนิทาง 

- ส าหรบัผูโ้ดยสารที่เดินทางไปต่างประเทศ และซือ้ประกันภัยการเดินทางพรอ้มตั๋วเครื่องบินประเภทไป – กลับ 

การประกันภยัการเดินทางจะคุม้ครองผูเ้ดินทางส าหรบัความช่วยเหลือทางการแพทย ์และค่ารกัษาพยาบาล ผู้

เดินทางมีสิทธิที่จะขอรบัค าปรกึษาทางการแพทยจ์ากแพทยป์ระจ าตวัของตนเองหรือปรกึษาแพทยท์ี่ไดร้บัการ

แต่ งตั้ งจาก เรา  ก รุณ าติดต่อ เราทันทีที่   โทร  +662 305-8785  ตลอด   24 ชั่ ว โมง   อี เมล์   claim-

th@allianz.com  

 

หากซือ้ประกันการเดนิทางพร้อมตั๋วเคร่ืองบนิประเภทเทีย่วเดียว (ONE-WAY) จะได้รับความคุ้มครองหาก

เจ็บป่วยหรือประสบอุบตัิเหตรุะหว่างการเดินทางหรือไม่ 

- แผนประกันส าหรบัการเดินทางเที่ยวเดียวไม่มีความคุม้ครองการรกัษาพยาบาล ทัง้แผนภายในประเทศและไป

ต่างประเทศ 

 

เม่ือได้รับบาดเจ็บในต่างประเทศและต้องท าการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายกลับ

ประเทศต้องท าอย่างไร 

- ท่านตอ้งแจง้บริษัท อลิอนัซ ์เซอรว์ิสเซส ผูใ้หบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย ์เพื่อจดัเจา้หนา้ที่ใหบ้ริการ

จดัการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม ตามสภาพ

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  โทร +662 305-8785  ตลอด 24 ชั่วโมง  อีเมล ์claim-th@allianz.com  

 

“สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย” คอือะไร และได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยหรือไม่ 

- ความหมายเต็มของค าส าคญัทัง้หมดอยู่ในกรมธรรมป์ระกนัภยั สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภยั หมายถึง 

โรค (รวมทัง้โรคแทรกซอ้น) อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึน้ก่อนการท าประกนัภยัภายใน 24 เดือน และยงัตอ้ง

ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี  ้
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คุ้มครองกระเป๋าเดนิทางหรือไม่ 

- กระเป๋าและของส่วนตวัจะไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้ดินทางจะไดร้บัความคุม้ครองส าหรบั

สมัภาระที่สญูหายในขณะที่สัมภาระอยู่ใตท้อ้งเครื่องบินในระหว่างการเดินทาง กรุณาเก็บใบรบัสมัภาระ และ

ติดต่อขอรบัจดหมายยืนยันจากสายการบินส าหรบัการสูญหาย เพื่อให้เราสามารถด าเนินการจ่ายสินไหม

ทดแทน 

 

ถ้ามีเหตุฉุกเฉนิควรท าอย่างไร 

- กรุณาติดต่อเราทันที และทีมงานของเราจะให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อศูนย์ความ

ช่วยเหลือฉกุเฉิน 24 ชั่วโมงโทร  +66 (0) 2 305-8785   

 

ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจนท าให้ไมส่ามารถไปโรงพยาบาลไดด้้วยตนเองจะท าอย่างไร 

- กรุณาติดต่อเราทันที และทีมงานของเราจะให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อศูนย์ความ

ช่วยเหลือฉกุเฉิน 24 ชั่วโมง โทร +66 (0) 2 305-8785  โดยเราจะประสานงานหน่วยเคลื่อนยา้ยฉกุเฉินในพืน้ที่

เพื่อส่งท่านไปยงัโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกลท้ี่สุดเพื่อรกัษาการบาดเจ็บของท่าน ความคุม้ครองจะสิน้สุดลง

เมื่อท่านไดร้บัการส่งตวักลบัอย่างปลอดภยัสินไหมทดแทนประกนัภยัการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สินไหมทดแทนประกันภยัการเดินทาง 

 

การเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนประกันการเดนิทางท าไดอ้ย่างไร 

- ท่านสามารถด าเนินการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนโดยติดต่อเจา้หนา้ที่ ของเราไดท้ี่ claim-th@allianz.com 

หรือ เบอรโ์ทรศพัท ์+66 (0) 2 305-8785  ทางเราจะจดัส่งแบบฟอรม์ และแจง้รายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ี

จ าเป็นแก่ท่าน เพื่อท่านด าเนินการและจดัส่งยงับรษิัทเพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

 

เอกสารทีต่อ้งใช้ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนมีอะไรบ้าง 

- การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนแต่ละประเภทอาจจะมีเอกสารที่ตอ้งการแตกต่างกันไป ขึน้อยู่กับเหตุการณ์ที่

เกิดขึน้ โดยปกติ เอกสารที่จ  าเป็นตอ้งใชจ้ะตอ้งเป็นเอกสารตน้ฉบบั (ตวัอย่างเช่น รายงานทางการแพทย์,ใบแจง้

หนี,้ใบเสร็จรบัเงิน,     ใบแจง้ความ) กรุณาติดต่อที่ +66 (0) 2 305-8785  หรือที่ claim-TH@allianz.com 

ส าหรบัรายละเอียดเอกสารที่ตอ้งใชใ้นการเรียกรอ้งสินไหมทดแทน 

 

สินไหมทดแทนจะจ่ายอย่างไร 

- เราสามารถจ่ายโดยตรงไปยงัโรงพยาบาลและผูใ้หบ้ริการทางการแพทยอ์ื่นๆ ในกรณีที่ท่านอยู่โรงพยาบาลหรือ

ตอ้งการความช่วยเหลือ ส าหรบัค่าสินไหมทดแทนอ่ืนๆ เราจะจ่ายเขา้บญัชีธนาคารของท่านโดยตรง 

 

ลูกค้าจะได้รับค่าสนิไหมทดแทนเม่ือใด 

- ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่เราไดร้บัหลกัฐานแสดงความสญูเสียหรือความเสียหายที่ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

และไดม้ีการตกลงในเรื่องของสินไหมทดแทนเรียบรอ้ยแลว้ 

 

ต้องท าอย่างไร หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

- การพิจารณาสินไหมเป็นส่วนส าคัญในงานบริการลูกคา้ของเรา เรามุ่งหวงัใหก้ารพิจาณามีความยุติธรรมมาก

ที่สดุ ตามหลกัปฏิบตัิของการประกันภัย บริษัทฯ มีคณะกรรมการการระงบัขอ้พิพาทภายในซึ่งจะใหค้วามเป็น

ธรรมหากมีการจ่ายสินไหมทดแทนไม่ยุติธรรม ผู้เรียกรอ้งสามารถยื่นค ารอ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

คณะกรรมการทบทวนการจ่ายสินไหมทดแทน โดยอธิบายเหตุผลของความไม่พึงพอใจ คณะกรรมการจะตอบ



กลบัภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัค ารอ้งของท่าน หากยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้เราจะใหค้  าแนะน าท่าน

ในการติดต่อหน่วยงานราชการท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียน 

 

INFO Call center 1484  

(24/7 SERVICES) 

CLAIMS +66 2 305 8785 

(24/7 SERVICES) 

 

 

 

 


