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ใบเสนอรำคำประกนัภยั 
แผนประกนัภัยอบุัตเิหตเุดนิทำง ส ำหรับธรุกจิน ำเทีย่วและมัคคเุทศก ์
(Travel Accident Insurance for Tour Operation and Guides) 

 

ตารางผลประโยชน ์/ ความคุม้ครอง (Coverage and Benefits) 

ความคุม้ครอง 
จ านวนเงนิเอาประกนัภยั ตอ่คน (บาท) 

Sum Insured per person (Baht) 

Coverage 
แผน/
plan 1 

แผน/
plan 2 

แผน/ 
plan 3 

แผน/ 
plan 4 

แผน/ 
plan 5 

แผน/ 
plan 6 

1. เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สำยตำ หรอื  
ทพุพลภำพถำวรสิน้เชงิ 

          Personal Accident - Loss of Life, 
          Dismemberment, Loss of Sight or  
          Total Permanent Disability 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

   2.   ค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอบัุตเิหต ุ
         Medical Expenses each Accident 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ขยายความคุม้ครอง (Extension)  

คำ่ใชจ้่ำยนี้รวมอยูใ่นขอ้2 คำ่รักษำพยำบำล(subject to this expense is included in Item 2 Medical Expenses) 

✓ คำ่เคลือ่นยำ้ยกรณีเกดิอบัุตเิหตุฉุกเฉนิ

(Emergency Medical Evacuation) 
ไมม่ ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

✓ คำ่ใชจ้่ำยกำรสง่ศพกลับภมูลิ ำเนำกรณี

เสยีชวีติจำกอบัุตเิหต ุ(Benefits for 
Repatriation of Mortal Remains) 

ไมม่ ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

✓ คำ่รักษำพยำบำลเนื่องจำกอำหำรเป็นพษิ 

(Food poisoning) 
ไมม่ ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

✓ คำ่ใชจ้่ำยในกำรจัดงำนศพกรณีเสยีชวีติจำก

อบัุตเิหต ุ(Cremation or funeral expenses in 
case of death from accident) 

ไมม่ ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

จ านวนผูเ้อาประกนัภยั(นกัทอ่งเทีย่ว) 
ข ัน้ต า่ตอ่ปี 

Minimum the insured person per year 
30 คน 

100 –  
999 คน 

1,000 – 
2,999 คน 

3,000 – 
4,999 คน 

5,000 – 
9,999 คน 

10,000 คน
ขึน้ไป 

เบีย้ประกนัภยั ตอ่คน (รวมภาษ,ีอากร) 

40.- 28.- 25.- 24.- 22.- 20.- Premium per Person 

(Included Stamp & VAT) 

ขยายความคุม้ครองกจิกรรมการเลน่สกี   ,  การด าน า้แบบ SNORKELING ,โดยสารเรอืสปีดโบ๊ท  ,เรอืลากรม่ การเลน่บานานา่โบ๊  ,   

ซวีอรค์เกอร ์ การขีม่า้หรอืขีช่า้ง รวมถงึกจิกรรมตา่งๆทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลและรบัผดิชอบของผูถ้อืกรมธรรม์ ทีไ่มไ่ดร้ะบุยกเวน้ไวใ้น

กรมธรรม ์

Extension to coverage for Skiing, Snorkeling, while driving or traveling on a Speed Boat, playing Banana Boat, Umbrella Boat, 

Sea Walker, Horse riding or Elephant riding which is under the care and responsibility of the Policyholder not specified except in 

the policy 
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เง ือ่นไขการรบัประกนัภยั (Cconditions) 

1. ผูเ้อำประกันภัย (The Insured) : นักทอ่งเทีย่วซึง่จัดและอยูภ่ำยใตก้ำรดแูลของผูถ้อืกรมธรรม ์(The Policyholder’s tourist) 

2. ระยะเวลาเอาประกนัภยั (Period of Insured) : 1 ปี นบัต ัง้แตว่นัทีต่กลงเร ิม่เอาประกนัภยั (1 Year as from the date of 

acceptance of insurance) 

3. ควำมคุม้ครองและผลประโยชน์จ ำกัดควำมรับผดิชอบตอ่กำรสญูเสยีจำกอบัุตเิหตแุตล่ะครัง้ ตำมกรมธรรมร์วมกันไมเ่กนิ 100,000,000 

บำทตอ่กรมธรรม.์ (ยกเวน้แผน 1 ไมเ่กนิ 30,000,000 บำทตอ่กรมธรรม)์ 

The total liability of the company in respect of any one accident or series of accident arising out of any one event not 

exceed 100,000,000 Baht (Except 30,000,000 Baht for plan 1 only) 

4. ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั อายตุ ัง้แต ่1 เดอืนขึน้ไป (Provide covered for tourists age 1 month or more) 

5. ผูถ้อืกรมธรรมจ์ะตอ้งแจง้รำยชือ่ผูเ้อำประกันภัยและระยะเวลำเดนิทำงใหบ้รษัิททรำบลว่งหนำ้กอ่นวันเริม่ตน้กำรเดนิทำง อยำ่งนอ้ย 24 

ชัว่โมง พรอ้มกับบันทกึทะเบยีนรำยชือ่ของนักทอ่งเทีย่วทัง้หมดทีไ่ดรั้บกำรคุม้ครองตำมกรมธรรมเ์ป็นลำยลักษณ์อักษรเก็บไวเ้พือ่เป็น

หลักฐำนอำ้งองิ โดยสำมำรถใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบรำยชือ่และจ ำนวนนักทอ่งเทีย่วไดท้ันท ี

The Policyholder must declare the Insured’s name(s) to the Company prior to the journey by E–mail :   

misc.acc@mittare.com 

6. ระยะเวลาคุม้ครอง : สูงสุด 30 วนั ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง (1 trip) Period Cover : 30 days per one trip 

 

กจิกรรมทีไ่มคุ่ม้ครอง : การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองขณะเลน่กจิกรรม ดงันี ้  

This insurance does not cover playing activities as follows :- 

⚫ ด ำน ้ำลกึ (SCUBA)                                         ⚫ เจ็ทสก ี(Jet Ski)                                            
⚫ จักรยำนเสอืภเูขำ (Mountain Bike)                    ⚫ ลอ่งแกง่  (Rafting)                       
⚫ เครือ่งเลน่ พำรำมอเตอร ์(Para miter)                 
⚫ กำรเดนิบนสะพำนเชอืก (Rope Bridge) 

⚫ กำรปีนหนำ้ผำ/หรอืกำรปีนเขำ ( Rock Climbing)                 
⚫ กำรโรยตัวจำกภเูขำ หรอืหนำ้ผำ ( Abseiling) 
⚫ กำรโหนตัวจำกทีส่งู (Sky Slider by rope or sling)  โหนสลงิเหนิเวหำ โลช้งิชำ้ ปีนไตย่อดไม ้         
⚫ กำรเดนิป่ำทีต่อ้งคำ้งแรม (Trekking - Hike)               
⚫ กำรปีนตำข่ำยเชอืกจำกภเูขำ หนำ้ผำ หรอืตน้ไม ้(spider Web Climbing) 
⚫ กำรขับรถบิ๊กไบคแ์ละขับรถวบิำก (Big Bike and Off Road Bike/Car) 

⚫ และทีร่ะบยุกเวน้ภำยใตก้รมธรรมป์ระกันภัย and specified except under the standard insurance policy. 

 
 

ควรศกึษาและท าความเขา้ใจในรายละเอยีดความคุม้ครองและ เงือ่นไขกอ่นการตดัสนิใจเลอืกซือ้ ประกนัภยัทุกคร ัง้ 

 
สว่นเงือ่นไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้อืน่ๆ ใหเ้ป็นไปตำมกรมธรรมป์ระกันภัยอบัุตเิหตเุดนิทำง 

ส ำหรับธรุกจิน ำเทีย่วและมัคคเุทศกฉ์บับมำตรฐำน 
As for insurance coverage and other exceptions, it shall be in accordance with Travel Accident Insurance  

for Tour Operation and Guides (OIC Wording) 
 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดตำมควำมเหมำะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ หำกพบวำ่มคีวำมเสีย่งภัยที่
เพิม่ขึน้หรอืมคีวำมสญูเสยีหรอืเสยีหำยทีเ่กดิขึน้กอ่น  
The Insurer reserves the right to change the coverage as appropriate without prior notice, if we find the increase of risk or 
prior loss or damage occurred. 

• หำกตอ้งกำรควำมคุม้ครองนอกเหนือจำกใบเสนอรำคำนี้ กรุณำตดิต่อสอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่แผนกรับประกันภัยอบัุตเิหตแุละเบ็ดเตล็ด   
โทร. 02-640-7777 
If you need more coverages other than this quotation, please contract the Accident and Miscellaneous Insurance 
Department Tel. 02-640-7777 

 

 TAG2022(02) Standard(มำตรฐำน) 

ใบเสนอรำคำฉบับนี้มผีลใชไ้ดภ้ำยในวันที ่31 ธันวำคม2565 (This quotation is valid until 31December 2022) 

mailto:misc.acc@mittare.com
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ใบยนืยนัท าประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางส าหรบัธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์

Travel Accident Insurance Confirmation 

 

ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคจ์ะท ำประกันภัยอุบัตเิหตเุดนิทำง ส ำหรับธรุกจิน ำเทีย่วและมัคคเุทศก ์ตำมรำยละเอยีดขำ้งล่ำงนี้ 

I would like to apply for Travel Accident Insurance for Tour Operation and Guides as following statements below : 
 

บรษิทัรบัประกนัภยั / The Insurer : บรษัิท มติรแทป้ระกันภัย จ ำกัด (มหำชน) / 
MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

ในนำมบรษัิท / บุคคล 
Company Name / Personal Name 

 

ใบอนุญำตประกอบธรุกจิน ำเทีย่ว เลขที่ 
Travel certificate license no. 

 

ทีอ่ยู่ 
Address 

 

โทรศัพท ์
Telephone 

 อเีมล ์
e-mail 

 

จ ำนวนผูเ้อำประกันภัยขัน้ต ่ำตอ่ปี 
Minimum Insured Person per Year 

คน 
Person 

โดยเริม่ตัง้แตวั่นที ่
Effective Form 

 

 

โปรดเลอืกแผนความคุม้ครอง โดยใสเ่ครือ่งหมาย√   ในชอ่ง[    ] 

Please select a coverage Plan. 

แผน 
Plan 

เบีย้ประกนัภยัตอ่คน 
(Premium per person) 

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วท า
ประกนัภยั 

(Number of Tourists ) 

 [     ] แผน / Plan 1 40.- ตอ่คน 30 คน 

 [     ] แผน / Plan 2 28.- ตอ่คน  

 [     ] แผน / Plan 3 25.- ตอ่คน  

 [     ] แผน / Plan 4 24.- ตอ่คน  

 [     ] แผน / Plan 5 22.- ตอ่คน  

 [     ] แผน / Plan 6 20.- ตอ่คน  
 

 

 _____________________ 

(                                         ) 

ลำยมอืชือ่ผูข้อเอำประกันภัย / ผูม้อี ำนำจลงนำม  

The Insured Signature 

วันที ่ _________/_____/_____ 

                            Date 

 

 

 _____________________ 

(                                           ) 

ลำยมอืชือ่ตัวแทน / นำยหนำ้ประกันภัย  

Agent / Broker 

วันที ่ _________/_____/_____ 

 

Code ………………………….. 

เอกสำรทีใ่ชใ้นประกอบกำรออกกรมธรรมแ์ละเอกสำรต่ำง ๆ  
 

✓ ใบยนืยันท ำประกันภัยอบัุตเิหตุเดนิทำงส ำหรับธรุกจิน ำ

เทีย่วและมัคคเุทศก ์
✓ ส ำเนำบัตรประชำชน (กรณีบคุคลธรรมำดำ) 

✓ หนังสอืรับรองจดทะเบยีนนติบิุคคล (กรณีนติบิคุคล) 
✓ ส ำเนำประกอบใบอนุญำตธรุกจิน ำเทีย่ว 

✓ ใบทะเบยีนภำษีมลูค่ำเพิม่ (ภ.พ.20) 

✓ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธรุกจิน ำเทีย่ว 

 

บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน )มีนโยบายคุม้ครองขอ้มูล ส่วน
บุคคลของท่าน ๆ สามารถอ่านรายละเอียดไดท่ี้   
URL: https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6504หรือ คิวอาร์โคด้: 

 

 

TAG2022(02) 

Standard(มาตรฐาน) 

 

https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6504

