
แผน GOLD  
ตารางผลประโยชนและบริการชวยเหลือระหวางเดินทาง 

 
1 การเสียชีวติจากอุบัติเหตุและทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง } 
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง } ไมเกิน  2,000,000 บาท 
 • การสูญเสียอวัยวะและ/หรือสายตา } 
 ผูเอาประกันภัยอายตํุ่ากวา 16 ป   ไมเกิน 1,000,000 บาท 
   
2 คารักษาพยาบาลและคาทันตกรรม  
 • คารักษาพยาบาลที่ตางประเทศจากความเจ็บปวยหรืออบุัติเหตุในฐานะคนไขนอกหรือคนไขใน } ไมเกิน  1,000,000 บาท 
 • คาทันตกรรมท่ีตางประเทศจากอุบัติเหตุ } 
   
3 การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยายกลับประเทศ  
 • การเคล่ือนยายฉุกเฉินเพือ่การรักษาพยาบาล  } ไมเกิน  2,000,000 บาท 
 • การสงคืนกลับประเทศกรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตขณะเดินทาง }  
   
4 การเดินทางไปเย่ียมผูเอาประกันภัย  
 • คาเดินทางสําหรับญาติหรือเพื่อน 1 ทานสําหรับไปเยี่ยมผูเอาประกันภัย  ขณะรับการรักษาตัว คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยัด 
   ในตางประเทศมากกวา 10 วัน  
   
5 การเดินทางไปดูแลผูเยาว   
 • คาเดินทางสําหรับญาติหรือเพื่อน 1 ทาน สําหรับรับบุตรของผูเอาประกันภยักลับ  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยัด 
   หลังจากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตหรือเขารับการรักษาตัวในฐานะคนไขใน  
   
6 การยกเลิกการเดินทาง  
 • คาใชจายจากการยกเลิกการเดินทาง คาใชจายตามความจริง  แตไมเกิน 
  500,000 บาทสําหรับเดินทางทางเรือ 
   
7 การลดจํานวนวันเดินทาง  
 • คาใชจายจากการลดจํานวนวันเดินทางใหสั้นลง คาใชจายตามความจริง  แตไมเกิน 
  500,000 บาทสําหรับเดินทางทางเรือ 
   
8 การลาชาในการเดินทาง  
 • คาใชจายจากการลาชาในการเดินทางจากสาเหตุที่ระบุในกรมธรรมประกันภัย  ไมเกิน 5,000 บาททุก ๆ 12 ชั่วโมง 
  สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท 
   
9 การพลาดการตอยานพาหนะจากความลาชาของผูขนสง  

 • การพลาดการตอยานพาหนะจากสาเหตุที่ระบุในกรมธรรมประกันภัย  ไมเกิน 5,000 บาททุก ๆ 12 ชั่วโมง 
 • คาที่พักกรณีการลาชามากกวา 12 ชั่วโมง ไมเกิน 5,000 บาท  

สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท 
   

10 สัมภาระในการเดินทางและทรัพยสินสวนตัว  
 • ความสูญเสีย เสยีหาย สูญหายของสัมภาระในการเดินทางและทรัพยสินสวนตัว ไมเกิน 25,000 บาทโดยจะรับผิดชอบ 
  ไมเกิน 5,000 บาทตอรายการ/ตอคู/ตอชุด 
   

11 สัมภาระในการเดินทางลาชา  
 • ความลาชาของสัมภาระในการเดินทางโดยผูขนสงสาธารณะ ไมเกิน 5,000 บาททุก ๆ 12 ชั่วโมง 
  สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท 
   

12 การสูญหายของเงนิพกติดตัวและเอกสารสวนตัว  
 • ความสูญหายของเงินพกติดตัวและเอกสารสวนตัว ไมเกิน 5,000 บาท 
   

13 ความรับผิดตามกฏหมายตอบุคคลภายนอก  
 • ความรับผิดตามตามกฏหมายตอบุคคลภายนอกของผูเอาประกันภัย ไมเกิน  2,000,000 บาท 
   

14 การใหบริการเงินสดสํารองลวงหนา  
 • บริการเงินสดสํารองลวงหนา ไมคุมครอง 
   

15 อุปกรณกอลฟ  
 • ความสูญเสีย เสยีหาย ของอุปกรณกอลฟ ไมคุมครอง 
   

16 บริการชวยเหลอืระหวางการเดินทาง  
 • ขอมูลการเดินทางและจุดหมายปลายทาง  ใหบริการ 
 • ขอมูลเก่ียวกับวีซา ใหบริการ 
 • การสงขาวสารดวน ใหบริการ 

SPECIMEN



GOLD PLAN 
SCHEDULE OF BENEFITS AND SERVICES 

 

1 Accidental Death / Permanent Total Disablement  
 • Covers death arising from Accident during the Trip } 
 • Covers Permanent Total Disablement arising from Accident during the Trip } Up to 2,000,000 Baht 
 • Covers in case of loss of limbs and/or sight } 
 Insured Person aged under 16   Up to 1,000,000 Baht 
   
2 Overseas Medical Expense Reimbursement  
 • Covers medical treatment overseas due to Sickness or Accident, whether as a out-patient or in-patient } Up to 1,000,000 Baht 
 • Covers dental treatment overseas due to Accident } 
   
3 Emergency Medical Evacuation / Repatriation Expenses  
 • Covers Emergency Medical Evacuation  } Up to 2,000,000 Baht 
 • Covers Repatriation of mortal remains of the Insured Person who suffered loss of life during the Trip }  
   
4 Hospitalization Visit   
 • Covers the travelling expenses of one (1) relative or friend to visit the Insured Person whilst being  

   hospitalized overseas for more than 10 days 
Return Economy Travel Ticket 

   
5 Compassionate Visit   
 • Covers the travelling expenses of one (1) relative or friend to accompany the child(ren) home  Return Economy Travel Ticket 
    following death or hospitalization of the Insured Person  
   
6 Trip Cancellation Expenses   
 • Covers trip cancellation fees Actual Cost for all trips, except up to 

500,000 Baht for cruises 
   
7 Trip Curtailment Expenses  
 • Covers trip curtailment fees Actual Cost for all trips, except up to 

500,000 Baht for cruises 
   
8 Travel Delay  
 • Covers travel delay as a result of insured events  Up to 5,000 Baht for each complete 
  12 hours delay; up to maximum of 
  50,000 Baht  
9 Missed Connecting Travel  

 • Covers missed connecting travel as a result of insured events  Up to 5,000 Baht for each complete  
  12 hours delay;  
 • Covers reasonable expenses for overnight hotel accomodation if delay is more than 12 hours up to 5,000 Baht; 
  up to a maximum of 50,000 Baht 
   

10 Loss of Personal Baggage / Personal Property  
 • Covers loss or damage or theft of Personal Baggage or Personal Property Up to 25,000 Baht subject to  
  5,000 Baht per single or pair & set  
  article(s) 

11 Baggage Delay  
 • Covers Baggage Delay by the Common Carrier Up to 5,000 Baht for each complete 
  12 hours delay; up to maximum of  
  50,000 Baht 

12 Loss of Personal Money / Personal Documents  
 • Covers loss or damage or theft of Personal Money and/or Personal Documents Up to 5,000 Baht  
   

13 Personal Liability abroad  
 • Covers the Insured Person against liability to third parties caused by his/her negligence Up to 2,000,000 Baht 
   

14 Emergency Cash Advance  
 • Provides cash advance if Insured Person suffers loss of Personal Money. Not Applicable 
   

15 Golf Equipment  
 • Covers loss or damage to golf equipment Not Applicable 
   

16 Worldwide Travel Assistance  
 • Provides basic travel advice concerning the Insured Person's planned trip and information about the  
   intended destination 

Available 

 • Provides Visa information Available 
 • Provides Concierge Services Available 
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