
 

 
 

 
 
โปรโมชัน่ประกนัภัยการเดนิทางต�างประเทศ MSIG Travel Easy   
MSIG Travel Easy Promotional campaign (Worldwide Travel Insurance) 
 
ระยะเวลาส�งเสรมิการขาย: 1 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 
Promotional period:  1st May 2019 – 31st July 2019 
 
รายละเอยีดโปรโมชัน่/ Promotion Details:     
 
1. เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายเทีย่ว (ต�อท�าน) จะได�รับบัตรกํานัลสตาร�บัคส� / Starbucks e-Coupon ตามตารางต�อไปน้ี 

Purchase MSIG Travel Easy, SINGLE TRIP (per person), will get Starbucks cards or Starbucks  
e-Coupon as below table; 

 
เบี้ยประกันภัย (บาท) 

Premiums (Baht) 
บัตรสตาร�บัคส�มูลค�า (บาท) 

Starbucks stored value card (Baht) 
500 ข้ึนไป / 500 and up 100 

1,000 ขึ้นไป / 1,000 and up  200 
 
พเิศษ / Special 
สาํหรบัลกูค�าเก�า* ที่มเีบีย้ประกนัภยัเกนิ 1,000 บาท ต�อท�าน ข้ึนไป  รับบัตรกํานัลสตาร�บัคส� / Starbucks e-Coupon เพิม่ 100 บาท  
For our loyal customers* who have premiums more than 1,000 Baht (per person), will receive Starbucks 
card or Starbucks e-Coupon top-up 100 Baht.  
 
*ลกูค�าเก�า หมายถึงผู�ท่ีเคยซื้อประกันภับการเดินทางตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562  
*Loyal customer means an insured who used to purchase MSIG Travel Easy (Worldwide Travel Insurance) 
during 1st January 2018 to 30th April 2019. 
 
2. เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายป� ทกุแผน (ต�อท�าน) จะได�รับบัตรกํานัลสตาร�บัคส� / Starbucks e-Coupon กับ Miracle Lounge ticket ตามตาราง
ต�อไปน้ี 
   Purchase MSIG Travel Easy, ANNUAL TRIP any plan (per person), will get Starbucks   
   cards or Starbucks e-Coupon with Miracle Lounge ticket as below table; 
 

แผนประกันรายป� 
Annual Trip Plan 

ของกํานัล 
Giveaway Gift(s) 

Easy 3 ( 3,750 Baht)  Starbucks card or Starbucks e-Coupon  
stored value 500 Baht 

Easy 2 ( 5,800 Baht)  Starbucks card or Starbucks e-Coupon  
stored value 600 Baht 

Easy 1 ( 8,200 Baht)  Starbucks card or Starbucks e-Coupon  
stored value 600 Baht + Miracle Lounge 1 

ticket**  
 
**บัตรกํานัล Miracle Lounge ticket สามารถใช�ได� 1 คน/ 1 ใบ/ 1 คร้ัง (คร้ังละไม�เกิน 2 ชั่วโมง) โดยมีอายุการใช�งาน 1 ป� ซ่ึงวันหมดอายุการใช�
งานจะปรากฏอยู�บนบัตร โดยไม�สามารถเปล่ียนแปลง หรือขยายระยะเวลาได� 
The Miracle Lounge ticket can be used 1 person/ticket/time (maximum 2 hours). The period of use and expiry 
date shown on Miracle Lounge ticket cannot be changed. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ระยะเวลาในการจัดส�งบตัรสตาร�บคัส�:  บริษัทฯ จะจัดส�งบัตรกํานัลสตาร�บัคส�ภายใน 30 วันทําการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน 15 วันทําการ หลังจากซื้อ
ประกันภัยการเดินทางต�างประเทศโดยจะทําการจัดส�งบัตรกํานัลไปยังท่ีอยู�ของผู�เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส�งเป�น SMS ไปยังเบอร�โทรศัพท�มือถือท่ีระบุไว�ใน
กรมธรรม�   

           
Gift Delivery:  MSIG will deliver Starbucks cards within 30 days or Starbucks e-Coupon within 15 days after 
the purchase of the Worldwide Travel Insurance to the address/mobile phone number mentioned in the policy.                 

 
หมายเหต ุ/Remark:  

1. โปรโมชั่นส�งเสริมการขายเฉพาะลูกค�าเก�า และมีการยกเว�นบางช�องทางการขาย 
Special promotion for MSIG loyal customers are not applied in some distribution channels. 

2. ช�องทางการขายผ�านทางอิเล็กทรอนิกส� (online) ที่แสดงผลจํานวนบัตรกํานัลสตาร�บัคส�ที่ท�านจะได�รับตามแผนประกันที่เลือกซ้ือนั้น ยังไม�ได�รวมการคํานวณ
โปรโมชั่นส�งเสริมการขายสําหรับลูกค�าเก�า ทั้งนี้ของบัตรกํานัลสําหรับลูกค�าเก�า จะจัดส�งผ�านไปยัง sms หรือ จดหมายทางไปรษณีย�ของผู�เอาประกันภัยท�านแรก 
(เท�านั้น) ร�วมกับโปรโมชั่นหลัก 
Total of Starbucks cards / Starbucks e-Coupons for MSIG loyal customer’s promotion have not yet calculated 
for top-up. We will deliver Starbucks via sms or mail to the first insured of policy.  

 


