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ไวรสัโคโรนา (Covid-19) ค าแนะน าเกีย่วกบัการเดนิทางทีห่ยุดชะงกั 

                        (ณ วันที ่16 มนีาคม 2020) 

 

ขอ้มูลท่ัวไปดา้นล่างมจุีดประสงคเ์พือ่ใหค้ าแนะน าและความมัน่ใจแกลู่กคา้เก ีย่วกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ขอ้มูลค าแนะน านัน้มคีวามถูกตอ้งและเป็นขอ้มลูล่าสุด แต่บรษัิทประกนัจะเป็นผูต้ดัสนิใจ/ประเมนิขัน้สุดทา้ยส าหรับ

ขอ้เรียกรอ้งของลูกคา้แตล่ะราย 

 

ฉนัควรท าอย่างไร หากฉนัตอ้งการส่งขอ้เรยีกรอ้ง 

คุณสามารถส่งขอ้เรียกรอ้งทีบ่รษัิท ชับบส์ามคัคปีระกนัภัย จ ากัด (มหาชน)  

โทรศัพท:์ +66 0 2611 4242  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น. 

 

ประเทศใดบา้งท ีม่กีารแพรร่ะบาด 

การแพร่ระบาดเริ่มตน้ในมณฑลหเูป่ยข์องประเทศจนี และหลายประเทศไดร้ายงานผูต้ดิเชือ้ 
 
คุณควรตรวจสอบสถานการณก์บัแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นทางการ เช่น เว็บไซตข์องรัฐบาลและองคก์ารอนามยัโลก 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen 

 

รฐับาลแนะน าไม่ใหม้กีารเดนิทางไปยงัปลายทางประเทศท ีฉ่นัจะเดนิทาง ฉนัควรท าอย่างไร 
 
คุณควรตดิต่อสายการบนิหรือผูใ้หบ้รกิารการท่องเทีย่วของคุณเพือ่เล ือ่นการเดนิทาง หรือขอเครดติเงนิคนืในกรณี
ยกเลกิารเดนิทาง    ปัจจุบันสายการบนิและโรงแรมส่วนใหญ่มคีวามยืดหยุ่นในการท าการยกเลกิหรอืการคนืเทีย่ว
การเดนิทาง 
 
หากรัฐบาลแนะน าไมใ่หม้กีารเดนิทางทัง้หมด คุณจะไมไ่ดรั้บความคุม้ครองหากคณุเลอืกทีจ่ะเดนิทาง หากรัฐบาล
แนะน าไม่ใหม้กีารเดนิทางทัง้หมดยกเวน้การเดนิทางทีจ่ าเป็น คุณจะไดรั้บความคุม้ครองหากการเดนิทางของคุณ
นัน้มคีวามจ าเป็น ในกรณนี ีจ้ะมผีล แมว่้าคุณจะไดจ้องการเดนิทางก่อนทีรั่ฐบาลจะออกค าแนะน ากต็าม 
 
“ความจ าเป็น” ในทีน่ ี ้หมายถงึ เป็นการเดนิทางที ่ไม่สามารถเลือ่นออกไปได ้
 

 
ฉนัอยู่ระหว่างการเดนิทางและเท ีย่วบนิขากลบัของฉนัถูกยกเลกิ ฉนัควรท าอยา่งไร 
 
หากคุณจองแพ็คเกจท่องเทีย่ว/การเดนิทาง ผูใ้หบ้ริการทัวร์ของคุณควรเสนอบรกิารการเดนิทางประเภทอ ืน่ 
หากคุณเป็นนักเดนิทางอสิระ คุณควรตดิต่อสายการบนิของคุณเพือ่ก าหนดเวลาเทีย่วบนิใหม่หรือหรอืขอเครดติเงนิ
คนืในกรณยีกเลกิารเดนิทาง  คุณอาจตอ้งจองเครือ่งบนิ รถไฟ รถโคช้ หรือเรือล าอ ืน่ดว้ยตัวเอง หากคุณมกีาร
คุม้ครองในกรณทีีม่กีารยกเลกิ/ลดจ านวนวันในการเดนิทาง คุณสามารถเรยีกรอ้งค่าสนิไหมประกันภัยการเดนิทาง
ของคุณเพือ่ชดเชยคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้ (ตัวอย่างเช่น หากคุณตอ้งการขยายวันทีเ่ขา้พักของคุณไปเป็นวันออก
เดนิทางใหม่) แต่ค่าชดเชยจะขึน้อยู่กบัสทิธปิระโยชนจ์ากการประกันภัย ขอ้จ ากัด และการคนืเงนิจากสายการบนิ
ของคุณ 
 

ประเทศท ีฉ่นัก าลงัจะไปน ัน้มกีารแพรร่ะบาด ฉนัสามารถยกเลกิการเดนิทางไดห้รอืไม ่
 
ส าหรับสถานการณท์ีท่ าใหเ้กดิการยกเลกิเน ือ่งจากไวรัสโคโรนา คุณสามารถขอค่าสนิไหมทดแทนการยกเลกิการ
เดนิทางได ้เม ือ่รัฐบาลแนะน าไม่ใหม้กีารเดนิทางไปยังปลายทางของคณุและคณุไดจ้องการเดนิทางก่อนทีจ่ะมกีาร
ออกค าแนะน า หากเป็นไปตามกรณทัีง้ 3 ขอ้ดา้นล่าง  
 
1. รัฐบาลแนะน าไมใ่หม้กีารเดนิทางไปยังปลายทางทีจ่อง 
2. กรมธรรมป์ระกันภัยจะคุม้ครองในกรณทีีม่กีารยกเลกิและลดจ านวนวันในการเดนิทาง 
3. ผูเ้ดนิทางไดต้ดิต่อกับสายการบนิหรอืผูใ้หบ้ริการการท่องเทีย่วของตนเพือ่เปลีย่นวันทีห่รือจัดการคนืเงนิ  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
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หรือเพือ่รับเครดติการเดนิทาง แต่ไม่ส าเร็จ 

 

ฉนัไม่ตอ้งการเดนิทางไปตา่งประเทศอกี เพราะฉนักงัวลเก ีย่วกบัการแพรร่ะบาดของไวรสั ฉนัขอยกเลกิ
ไดห้รอืไม่ 
 
เฉพาะในกรณทีีรั่ฐบาลแนะน าไมใ่หม้กีารเดนิทางไปยังประเทศหรือภูมภิาคหนึง่ๆ และคุณไดจ้องการเดนิทางกอ่นที่

จะมกีารออกค าแนะน านัน้ คุณจะไดรั้บความคุม้ครองในกรณทีีม่กีารยกเลกิการเดนิทาง ความไมส่มัครใจในการ
เดนิทางจะไม่คุม้ครองภายใตเ้งือ่นไขการประกันภัยของคณุ 
 
ควรท าอย่างไร หากแพทยข์องฉนัแนะน าว่าไมค่วรเดนิทางไปยงัพืน้ท ีท่ ีม่กีารแพรร่ะบาด เน ือ่งจากฉนัม ี
ความเสีย่งท ีจ่ะตดิเช ือ้ไวรสัมากขึน้ 
 
คุณไม่ควรเดนิทางหากมคี าแนะน าทางการแพทยห์รือจากรัฐบาล หากคุณก าลังตัง้ครรภ ์ผูสู้งอายุ หรือมอีาการป่วย
และมคี าแนะน าไมใ่หม้กีารเดนิทาง เราจะพจิารณาขอ้เรียกรอ้งของคุณเป็นรายกรณไีป คุณยังคงตอ้งตดิต่อสายการ
บนิหรือผูใ้หบ้ริการการท่องเทีย่วก่อน จากนัน้จงึตดิต่อเรากอ่นวันออกเดนิทางทีว่างแผนไว ้
 
 
ฉนัจะไดร้บัความคุม้ครองหรอืไม ่หากมปีระเทศหนึง่มคี าส ัง่หา้มอยา่งเด็ดขาดไม่ใหป้ระชาชนจาก

ประเทศของฉนัเดนิทางเขา้มาในประเทศและปิดก ัน้บรเิวณชายแดน 
 
หากคุณไดจ้องและเริม่การเดนิทางก่อนทีจ่ะมกีารออกค าแนะน าหรือค าสัง่หา้ม ขอ้เรียกรอ้งในกรณทีีม่กีารยกเลกิ/
ลดจ านวนวันในการเดนิทางจะไดรั้บการพจิารณาตามหลักเกณฑน์ ีส้ าหรับค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถขอคนืจากสายการ
บนิ โรงแรมหรือผูใ้หบ้ริการการเดนิทางได ้
 
ฉนัไดจ้องการเดนิทางในประเทศของฉนัเอง ฉนัจะไดร้บัความคุม้ครองหรอืไม่ หากภูมภิาคท ีฉ่นัก าลงัจะ
ไปน ัน้ถูกปิดการเขา้ออก 
 
หากคุณไดจ้องการเดนิทางก่อนทีจ่ะมกีารออกค าแนะน าหรือค าสั่งหา้ม ขอ้เรยีกรอ้งในกรณทีีม่กีารยกเลกิการ
เดนิทางจะไดรั้บการพจิารณาตามหลักเกณฑน์ ีส้ าหรับค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถขอคนืจากสายการบนิ โรงแรมหรือผู ้

ใหบ้ริการการเดนิทางได ้
 
 
สรุป: ฉนัจะไดร้บัค่าชดเชยในกรณีใดบา้ง หากฉนัยกเลกิการเดนิทาง 
 
เราจะพจิารณาขอ้เรียกรอ้งจากลกูคา้ที:่ 
 

1. ก าลังจะไปสถานทีท่ ีรั่ฐบาลไดข้อใหผู้ค้นหลกีเลีย่งและไดจ้องการเดนิทางนัน้กอ่นทีจ่ะมกีารออก
ค าแนะน า 

2. ก าลังจะเดนิทางไปยังสถานทีท่ ีม่กีารปิดการเขา้ออกและไดจ้องการเดนิทางก่อนทีจ่ะมกีารด าเนนิการจาก
รัฐบาล 

3. พลาดเทีย่วบนิเน ือ่งจากตอ้งเขา้รับการกักกันโรคและไดจ้องเทีย่วบนิกอ่นทีจ่ะมกีารประกาศใหม้กีารกักกัน
โรค 

4. ไดรั้บค าแนะน าว่าไมค่วรเดนิทาง เน ือ่งจากเงือ่นไขทางการแพทย ์
 

เราจะไม่ชดใชค้่าใชจ่้ายในกรณทีีส่ายการบนิ โรงแรมหรือผูใ้หบ้รกิารการท่องเทีย่วมนีโยบายในการใหเ้งนิคนืหรือ
เครดติส าหรับใชใ้นอนาคต 
 
 
ฉนัจะไดร้บัความคุม้ครองหรอืไม ่หากฉนัตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาในระหว่างการทอ่งเท ีย่ว/เดนิทาง  
 
ตราบใดทีคุ่ณยังไม่ไดเ้ดนิทางเม ือ่มคี าแนะน าทางการแพทย์หรอืจากรัฐบาล หากคุณป่วยในระหว่างการท่องเทีย่ว
และมปีระกนัสุขภาพคุม้ครอง จะครอบคลุมคา่ใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของคุณในตา่งประเทศภายใตข้อ้ก าหนด

และเงือ่นไขในกรณนี ีโ้ปรดตดิต่อทมีช่วยเหลอืดา้นการแพทยข์องคุณตลอด 24 ช่ัวโมง เพือ่ขอค าแนะน าโดยโทร
ไปทีห่มายเลขทีด่า้นหลังบัตรของคุณ 
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หากฉนัถูกกกักนัโรคในโรงแรม ฉนัตอ้งจา่ยค่าหอ้งหรอืไม ่
 
หากคุณถูกกักกนัโรคทีโ่รงแรมภายใตค้ าสั่งของแพทยเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย 48 ช่ัวโมง เราจะจ่ายค่าหอ้งตามขอ้
ก าจัดสูงสุดของกรมธรรม ์หากคุณไดช้ าระคา่เดนิทางหรือกจิกรรมล่วงหนา้ไปแลว้ แต่คุณไมส่ามารถท าได ้
เน ือ่งจากการกักกนัโรคของคุณ เราจะชดเชยค่าใชจ่้ายดงักล่าวสงูสุดถงึจ านวนทีก่ าหนด ในกรณนี ีโ้ปรดตดิต่อทมี
ช่วยเหลอืดา้นการแพทย์ของคณุตลอด 24 ช่ัวโมง เพือ่ขอค าแนะน าโดยโทรไปทีห่มายเลขทีด่า้นหลังบัตรของคุณ 

 
เราจะไม่ชดใชค้่าใชจ่้ายในกรณทีีส่ายการบนิหรือผูใ้หบ้รกิารการท่องเทีย่วมนีโยบายในการใหเ้งนิคนืหรือเครดติ
ส าหรับใชใ้นอนาคต 
 
 
ควรท าอย่างไร หากฉนัพลาดเท ีย่วบนิเน ือ่งจากการกกักนัโรค 
 
หากสายการบนิหรือผูใ้หบ้รกิารการท่องเทีย่วของคุณไม่สามารถจองเทีย่วบนิใหคุ้ณหลังจากนีไ้ด  ้เราจะคุม้ครองค่า
เทีย่วบนิเทีย่วอ ืน่ภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไข 
 
 
การส่งขอ้เรยีกรอ้ง 

 

คุณสามารถส่งขอ้เรียกรอ้งทีบ่รษัิท ชับบส์ามคัคปีระกนัภัย จ ากัด (มหาชน)  

โทรศัพท:์ +66 0 2611 4242 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น. 

 
สทิธปิระโยชนจ์ากประกนับตัรของคณุ 
 
ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเก ีย่วกับสทิธปิระโยชนจ์ากประกนับัตรของคุณ โปรดเขา้ชมที ่
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