
ความคุ้มครอง  (Coverage) :

ระยะเวลาเอาประกันภยั  (Period of Insurance) :

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง  (Insured Person) :

อายุที่รับประกันภยั  (Age of Insured) :

อาย ุ1- 70 ปี
Age 1-70 Years

อาย ุ71- 75 ปี
Age 71-75 Years

อาย ุ1- 70 ปี
Age 1-70 Years

อาย ุ71- 75 ปี
Age 71-75 Years

อาย ุ1- 70 ปี
Age 1-70 Years

อาย ุ71- 75 ปี
Age 71-75 Years

1,000,000 500,000 1,000,000 500,000 2,000,000 1,000,000

500,000 250,000 500,000 250,000 500,000 250,000

- - 500,000 250,000 500,000 250,000

- - 2,000 2,000 3,000 3,000

500,000
เฉพาะด าน า้ติน้, สปีทโบ๊ท 

(Snorkeling and 

Speedboat only)

250,000
เฉพาะด าน า้ติน้, สปีทโบ๊ท 

(Snorkeling and Speedboat 

only)

500,000 250,000 500,000 250,000

เงื่อนไขการรับประกันภยั (Conditions)

1. ผู้ ถือกรมธรรม์จะต้องแจ้งรายช่ือผู้ เดนิทางลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั เพ่ือให้บริษัทฯรับทราบและยืนยนัความคุ้มครองทกุครัง้ 

   (ในกรณีที่เกิดอบุตัเิหตถุ้ารายช่ือผู้ เอาประกนัภยัที่แจ้งไว้ไมต่รงกบัความเป็นจริง หน้าที่ในการพิสจูน์เป็นของผู้ ถือกรมธรรม์หรือผู้ เอาประกนัภยั )  

   การสง่รายช่ือผู้ เอาประกนัภยั ให้สง่ข้อมลูในรูปแบบ File Excel แยกค าน าหน้าช่ือ-ช่ือ-นามสกลุ, หมายเลขบตัร ประชาชน, อาย,ุ ปลายทาง

   วนัเดอืนปีเกิด, วนัที่เดนิทาง, สถานที่ทอ่งเที่ยว (Namelist must declare 1 day prior trip included Name,Family Name,Passport No. and Itinerary)

2. อายทุี่รับประกนัภยั 1 - 75 ปี และที่อาย ุ71-75 ปี ให้ความคุ้มครอง 50% ของทนุประกนัภยั        

    (Age of Insured 1-75 year-old and aged 71-75 years-old will be reduced to 50% of the sum insured specified in the table)

3. ผู้ เอาประกนัภยั ต้องมี หนงัสอืจดทะเบยีนธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ จาก ททท .

    For Tours & Operator Registration from TAT only

1-75 ปี (1-75 Years Old)

* ราคาเบีย้ข้างต้นยงัไมร่วมอากรแสตมป์ 0.4% / Above Premium rate is excluded duty stamp 0.4%
* รับขัน้ต ่าที่จ านวน 200 คนในการออกกรมธรรม์ / Minimum required 200 insured per policy

Chubb TA-Tour (Worldwide)
ชับบ์ ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางแบบกลุ่มส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ทั่วโลก)

ข้อตกลงความคุ้มครอง (Benefit and Features)

ราคาเบีย้ประกันภยัต่อคน (บาท)* / Premium per person (Baht)*

  5. ความคุ้มครองครอบคลมุอบุตัิเหตจุากกิจกรรม ด าน า้ติน้, สปีทโบ๊ท, บานาน่าโบ๊ท, เจ็ทสกี พาราเซล
ลิ่ง (ลากโดยสปีทโบ๊ท), ซีวอล์คเกอร์
Extensions for medical expenses arising from accident for Snorkeling, Speedboat, Banana 
Boat, Jet Ski, Parasailing (pull by speed boat), Sea Walker. per each accident

  4. อาหารเป็นพิษ
      Food Poisoning

1. Standard Tour 2. Silver Tour 3. Gold Tour

ระยะเวลาเดนิทางสูงสุดไม่เกิน 15 วัน/ครัง้ (Maximum 15 Days/Trip)

24 35 40

  1. การเสียชีวติ สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพ ถาวรสิน้เชิง อนัเน่ืองมาจากอบุตัิเหตุ
       Accidental Benefit, Dismemberment, Permanent Total Disablement

การประกนัภยันีใ้ห้ความคุ้มครองผู้ที่เอาประกนัภยัที่ได้รับบาดเจ็บเน่ืองจากอบุตัเิหตทุี่

1 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมคุ้มครองของผู้ ถือกรมธรรม์ / 1 Year from effective date

นกัทอ่งเที่ยว Inbound-Outbound-Domestic ที่ได้ลงทะเบยีนบนัทกึไว้ลว่งหน้าเป็นนกัทอ่งเที่ยว

ภายใต้การดแูละบริการของผู้ ถือกรมธรรม์

(Inbound-Outbound-Domestic Tourist who is declared from Policy Holder prior trip)

เกิดขึน้ในระยะเวลาการเดนิทาง โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชัว่โมง ทัว่โลก (รวมประเทศไทย)*

(Worldwide Coverage (included Thailand) for Accidental Benefit)*

*ประเทศที่ไมคุ่้มครอง: อิหร่าน, ซีเรีย, ควิบา, เกาหลเีหนือ, ซดูานเหนือ

(*Exclusion Countries: Iran, Syria, Cuba, North Korea, North Sudan)

  2. คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้
      Medical expenses due to accident, per each accident

  3. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลบัประเทศภมิูล าเนา
      Medical Evacuation and Repatriation
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ความคุ้มครอง (Benefit)

ข้อยกเว้นทั่วไป (General Exclusion)

กิจกรรมที่ไม่คุ้มครอง (Exclusion Activities)

เอกสารเรียกร้องสินไหม (Submission of Documents and Evidence for Claim)

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

วนัทีเ่สนอราคา (Date)

รหสัตวัแทน / บริษัททวัร์ (Agency Code)

วนัเร่ิมต้นคุ้มครอง (Effective Date)

เอกสารประกอบการออกกรมธรรม์

1.ส าเนาหนงัสอืจดทะเบยีนประกอบธุรกิจน าเทีย่ว ต้องมี

2. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคล)

3. ส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัท (กรณีนิตบิคุคล)

4. ส าเนา ภพ.20 (กรณีนิตตบิคุคล)

การข่ีม้า หรือ ข่ีช้าง (Horse Riding/Elephant Riding), ข่ีช้างชมวิว, การไตห่น้าผาและการปีนเขา (Rock Climbing), การโรยตวัจากภเูขาหรือหน้าผา(Abseiling), 
การปีนตาขา่ยเชือกจากภเูขา , หน้าผา หรือ ต้นไม้ (Spider Web Climbing), การเดนิบนสะพานเชือก (Rope Bridge), การโหนตวัจากที่สงู
(Sky Slider by rope or sling), การเดนิป่าที่ต้องค้างแรม (Trekking – Hike), ลอ่งแก่ง, จกัรยานเสอืภเูขา (Mountain Bike) และตามข้อยกเว้นทัว่ไป

In case of Death : Copy of the autospsy report certificated by the institute that issues the report and necessary documents include travel documents.

1.  กรณีเสยีชีวิตจากอบุตัเิหต ุ: ใบมรณะบตัร และหลกัฐานแสดงการเข้าร่วมเดนิทางทอ่งเที่ยวกบับริษัทน าเที่ยว

100%  กรณีสญูเสยีอวยัวะ แขน ขา สายตา รวมกนั 2 อยา่งขึน้ไป (Permanent Disability)

100%  กรณีเสยีชีวิตจากอบุตัเิหต ุ(Death Due to Accident)

 60%   กรณีสญูเสยีอวยัวะ แขน ขา สายตา  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

(Loss of one hand or above the wrist joint / Loss of one foot at or abobe ankel joint Loss of Sight in one eye)

 สงคราม อาวธุนิวเคลยีร์ การก่อการร้าย การปฏวิตั ิ การจลาจล  การฆา่ตวัตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  การแท้งลกู  การรักษาฟัน

สรุปเงื่อนไขความคุ้มครอง (Summary of Benefit)

CHUBB : TA-Tour V1.0-2018

In case of permanent disability, Dismemberment : copy of the medical report which confirms permanent disability, Dismemberment.
3.  กรณีคา่รักษาพยาบาล : ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาลฉบบัจริงและใบรับรองแพทย์

Medical Expense Due to accident : Original Receipt listing the expenses or summary bill and recipt and original doctor report.

2.  กรณีสญูเสยีอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  :  ใบรับรองแพทย์
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