ProtectiveWing

Travel & Flight Protection
Premium

(includes VAT and stamp duty)

Domestic
การเดนิทางภายในประเทศ

Outbound
การเดนิทางตางประเทศ

(ราคารวมภาษีมลู คาเพ�ม� และอากรแสตมป)

150 Baht for One-Way flight
255 Baht for Roundtrip flight (max. 30 days)
150 บาท สำหรบัเดนิทางเทยีวเดยีว
255 บาท สำหรบัเดนิทางไป - กลบั (ไมเกนิ 30 วนั)

Table of Benefits
ตารางผลประโยชน

Domestic
การเดนิทางภายในประเทศ

Outbound
การเดนิทางตางประเทศ

Up to 1,000,000 THB
สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
Up to 500,000 THB
สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท

Up to 1,000,000 THB
สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
Up to 500,000 THB
สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท

Up to 500,000 THB
(Accident only)
สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท
(เฉพาะอุบัติเหตุ)

Up to 500,000 THB
(Accident and sickness)
สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท
(ทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บปวย)

Up to 1,000,000 THB
สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท

Up to 1,000,000 THB
สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท

ราคาเบีย้ ประกันภัยการเดินทาง

1. Loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent
disability from accident
การสญ
ู เสยีชวีติ อวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพโดยสนิเชงิจากอุบัติเหตุ
- Aged from 16 years old to 75 years old
ผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต 16 ป จนถึง 75 ป
- Aged under 16 years old or over 75 years old
ผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 ป หร�อมากกวา 75 ป
2. Medical Expense both inpatient and outpatient
คารกัษาพยาบาล ทงัผปูวยในและผปูวยนอก
3. Emergency Medical Evacuation/ Repatriation and/or
Repatriation of Mortal Remains
การเคลอืนยาย เพอืการรกัษาพยาบาลฉกุเฉนิ / หรอืสงศพกลบั
ภมูลิาเนา
ำ

222 Baht for One-Way flight
450 Baht for Roundtrip flight (max. 30 days)
222 บาท สำาหรบัเดนิทางเทยีวเดยีว
450 บาท สำาหรบัเดนิทางไป - กลบั (ไมเกนิ 30 วนั)

4. Trip Cancellation
ยกเลกิการเดนิทาง

Up to air fare value
ไมเกินราคาคาตั๋วโดยสารเคร�่องบิน

Up to air fare value
ไมเกินราคาคาตั๋วโดยสารเคร�่องบิน

5. Trip Curtailment
ลดจำานวนวนัเดนิทาง

Up to airfare value
ไมเกินราคาคาตั๋วโดยสารเคร�่องบิน

Up to airfare value
ไมเกินราคาคาตั๋วโดยสารเคร�่องบิน

6. Travel Delay (1,000 THB every 3 consecutive hours)
เทยีวบนิลาชา (1,000 บาท ทุก 3 ชั่วโมงเต็ม)

Up to 10,000 THB
สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท

Up to 10,000 THB
สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท

7. Baggage Loss or Damage (Checked-in with the airline)
สมัภาระสญ
ู หาย/เสยีหาย (เฉพาะบรรจ�ลงใตทองเคร�่องบิน)
- Sublimit per single/pair/ or set of articles
จำากดัความรบัผดิสาำหรบัสงิของ /ตอชนิ /หรอืตอคู /หรอืตอชดุ
- Sport Equipment/Music Instrument
อุปกรณกฬี าและเคร�อ่ งดนตร�

Up to 50,000 THB
สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท
Up to 5,000 THB
สูงสุดไมเกิน 5,000 บาท
Up to 50,000 THB
สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท

Up to 50,000 THB
สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท
Up to 5,000 THB
สูงสุดไมเกิน 5,000 บาท
Up to 50,000 THB
สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท

8. Baggage Delay ( 2,500 THB every 5 consecutive hours)
สมัภาระในการเดนิทางลาชา ( 2,500 บาท ทุก 5 ชั่วโมงเต็ม)

Up to 5,000 THB
สูงสุดไมเกิน 5,000 บาท

Up to 5,000 THB
สูงสุดไมเกิน 5,000 บาท

9. Missed Connecting Flight (2,000 THB every 5 consecutive hours)
การพลาดการตอเที่ยวบิน (2,000 บาท ทุก 5 ชั่วโมงเต็ม)

Up to 20,000 THB
สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท

Up to 20,000 THB
สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท

10. Third Party Liability
ความรับผ�ดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก

Up to 500,000 THB
สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท

Up to 500,000 THB
สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท

*Sport equipment means the specialized equipments needed to be used in certain type of sports which includes snow skis or snow boards, surfboards, bicycles,
golf sets, diving equipments, fishing equipments, racquets. For the sporting equipment also includes some specific set accessories or motorized equipments.
*อุปกรณกีฬา หมายถึง อุปกรณที่ถูกออกแบบมาเพ�่อการเลนกีฬาและตรงกับชนิดของกีฬาแตละประเภท ซึ่งรวมถึง สกีหิมะหร�อกระดานหิมะ กระดานโตคลื่น จักรยาน
อุปกรณกอลฟและถุงกอลฟ อุปกรณดำน้ำ อุปกรณตกปลา ไมเทนนิส ซึ่งรวมถึง อุปกรณควบจำเพาะ เคร�่องตกแตงที่ไดทำเพ��มข�้น หร�ออุปกรณที่ใชเคร�่องยนต
Email : inquiries-th@allianz.com
Telephone : 02-305-8457

โปรดศึกษารายละเอียดความคุมครองเพ��มเติมจากเอกสารกรมธรรมฉบับเต็มดานลาง
For your best interests, please read the details of terms and conditions document below.
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