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       เอกสารเสนอประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเทียวและมัคคเุทศก์ 

     (Travel Accident Insurance for Tour Operators and Guides Package) 

 

บริษทัรับประกนัภยั (Insurer) :                 บริษทั แอลเอม็จี ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

ผูถื้อกรมธรรม ์(Policy Holder) :             __________________________________________________ 

ทีอยู ่ (Address) :                         __________________________________________________ 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั (Period of Insurance):     ปี เริม  _____________________________________________ 

ผูเ้อาประกนัภยั (Insurance Person) :                   ผูท้่องเทียวทีไดล้งทะเบียนบนัทึกล่วงหนา้เป็นนกัท่องเทียวภายใตก้ารดูแลและบริการของผูถื้อกรมธรรม์ 

อายทีุรับประกนั (Age of Insurance)  :                อาย ุ  เดือนขึนไป  

ความคุม้ครอง (Coverage):                          การประกนัภยันีให้ความคุม้ครองผูที้เอาประกนัภยัทไีดรั้บบาดเจ็บเนืองจากอุบติัเหตุทีเกิดขึนใน

ระยะเวลาการเดินทาง โดยให้ความคุม้ครองตลอด  ชวัโมง ทวัโลก  

ความคุ้มครอง (Coverage) แผน 1 (Plan1) แผน  (Plan2) 

1. การเสียชีวิต  สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง เนืองมาจากอุบตัิเหต ุ
(Accidental Benefit Loss of life caused by accident) 

1,000,000 1,000,000 

2. ค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบติัเหตุ  (ต่ออบุตัิเหตุแต่ละครงั) 
(Medical Expense Due to Accident) 

500,000 500,000 

2.1 ขยายความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอาหารเป็นพษิ 
รวมอยูภ่ายใตว้งเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบตัิเหต ุ
(Extend Medical Expense for Food Poisoning under limit of Medical Expenses 
due to accident item 2) 

60,000 60,000 

3. วงเงินความรับผิดชอบสูงสุด (ต่ออุบตัิเหตุแตล่ะครัง) 
( Limit of Liability per accident) 

50,000,000 50,000,000 

4. ความรับผิดต่อบคุคลภายนอก 
(Personal Liability) 

ไม่คุม้ครอง 100,000 

- ระยะเวลาในการเดินทางต่อครัง 
(Duration of travel) 

ไม่เกิน  วนั ไมเ่กิน  วนั 

- จาํนวนผูเ้อาประกนัขนัตาํต่อกรมธรรม ์
(Minimum of insured persons per policy) 

 ท่าน  ท่าน 

จํานวนนักท่องเทียวต่อปี (คน) 
(Number of travelers per year) 

เบียต่อคน รวมภาษอีากร 

(Premium/person) 
เบียต่อคน รวมภาษอีากร 

(Premium/person) 
100-199 34 บาท 39 บาท 

200-3,000 31 บาท 36 บาท 

3,001-10,000  บาท  บาท 

10,001-30,000  บาท  บาท 

30,001 ขนึไป 20 บาท 25 บาท 

 

หมายเหตุ : 

. บริษทัฯ จะขยายความคุม้ครองให้เป็นพเิศษสาํหรับท่านสมาชิกคือ 

    .  การเล่นสกี, การดาํนาํแบบ Snorkeling, ผูโ้ดยสารเรือเร็ว (Speed Boat), บานาน่าโบท, เจท็สกี,เรือลากร่ม,และชีวอร์กเกอร์ทีอยูภ่ายใตก้าร

ดูแลรับผดิชอบของผูถื้อกรมธรรม ์                  

   .  ขยายความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอาหารเป็นพิษเป็นจาํนวนเงินสูงสุดถึง ,  บาท ต่อท่าน ภายใตว้งเงินค่ารักษาพยาบาล

จากอุบติัเหตุในขอ้ 2  
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2. เบียประกนัทขียายความคุม้ครองถึงการดาํนาํลึก (Scuba Diving) เป็นดงันี 

 แผน 3 (รวม Scuba) แผน 4 (รวม Scuba) 

จํานวนนักท่องเทียวต่อปี (คน) 
(Number of travelers per year) 

เบยีต่อคน รวมภาษีอากร 

(Premium/person) 
เบียต่อคน รวมภาษีอากร 

(Premium/person) 

200-3,000  บาท  บาท 

3,001-10,000  บาท  บาท 

10,001-30,000  บาท  บาท 

30,001 ขนึไป 40 บาท 5  บาท 

 

3. เบียประกนัทขียายความคุม้ครองถึงการดาํนาํลึก (Scuba Diving) และ การรักษาโดยห้องกดอากาศ หรือแชมเบอร์ เป็นดงันี 

   แผน 5 (รวม Scuba และ 

Chamber) 

แผน 6 (รวม Scuba และ 

Chamber) 

จํานวนนักท่องเทียวต่อปี (คน) 
(Number of travelers per year) 

เบยีต่อคน รวมภาษีอากร 

(Premium/person) 
เบียต่อคน รวมภาษีอากร 

(Premium/person) 

200-10,000  บาท  บาท 

10,001 ขึนไป  บาท  บาท 

 

เงือนไขการรับประกนัภัย (Conditions):   

1. ผูถื้อกรมธรรมต์อ้งส่งรายชือของนกัท่องเทยีวทงัหมดทีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัเก็บไว ้  เพือเป็น

หลกัฐานล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนการเดินทาง โดยนาํส่งขอ้มูลเป็นไฟล ์Excel มีขอ้มูล ชือ-นามสกุล, PASSPORT No, ID No, AGE, DOB, 

ปลายทาง และ วนัทีเดินทาง มาที E-mail : TATour@lmginsurance.co.th  หากไม่นาํส่งรายชือ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไมคุ่ม้ครอง 

2. อายุทีรับประกนั 1 เดือนขนึไป 

3. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งมี หนงัสือจดทะเบียนธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก ์จาก ททท. 

 

การคํานวณเบียประกันภัยและการปรับปรุงเบียประกันภัย 

 การคาํนวณเบียประกนัภยั – บริษทัฯจะเรียกเก็บเบียประกนัภยัจาํนวน xxxxx บาท   ซึงคิดจากอตัราค่าเบียประกนัภยั ตามจาํนวน

นกัท่องเทียวขนัตาํ xxx  คน ทีไดท้าํการตกลงกนัไว ้ณ วนัส่งมอบกรมธรรม์ 

 การปรับปรุงเบียประกนัภยั – บริษทัฯ จะทาํการสรุปจาํนวนผูเ้ดินทางทีแทจ้ริง และปรับปรุงเบีย ทกุๆ 3 เดือน  

 ในกรณีทีจาํนวนนกัท่องเทียวมากกว่าจาํนวนทีไดต้กลงกนัไว ้ บริษทัฯ จะเรียกเกบ็เบียประกนัภยัเพิมตามจาํนวน

นกัท่องเทียวทีเกินจากจาํนวนขนัตาํทไีดต้กลงไว ้ในอตัราเบียประกนัภยัตามทีไดต้กลงกนัไวเ้มือเริมตน้สัญญา              

 ในกรณีทีจาํนวนนกัท่องเทียวนอ้ยกว่าจาํนวนขนัตาํทีไดต้กลงกนัไว ้บริษทัฯ สงวนสิทธิไม่คืนเบียประกนัภยัส่วนต่างนนัๆ  

 

ขอ้จาํกดัอาย ุ:  นกัท่องเทียวทีมีอาย ุ1 ปีขนึไป 

ผูรั้บผลประโยชน์ :                 กองมรดกหรือผูม้ีสิทธิอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 

ขอ้ยกเวน้ :     กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไมคุ่ม้ครองอุบติัเหตุทีเกิดขนึในขณะทีผูเ้อาประกนัภยัตกอยูภ่ายใตฤ้ทธิสุราหรือยา

เสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจบ็ป่วย การแทง้ลูก การทะเลาะ ววิาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตวัตายหรือทาํ

ร้ายร่างกายตนเอง การเล่นหรือแข่งขนักีฬาอนัตราย ขณะโดยสารบนเครืองบินทีไม่ใช่สายการบินพาณิชย ์ การ
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จลาจล นดัหยดุงาน สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ ฆาตกรรมและลอบทาํร้ายร่างกาย ขณะขบัขีหรือโดยสาร

รถจกัรยานยนต์ (รายละเอยีดเพิมเติมโปรดดูในกรมธรรม)์        

 

*ทัวร์กิจกรรมเสียงภัย (Adventure) คือ การนาํเทียวทีให้นกัท่องเทียวมีส่วนร่วมกบักิจกรรมทีมีความเสียงต่อการบาดเจ็บและเกิดอบุติัเหตุสูง

กวา่ทวัร์ทวัไป อาทิเช่น คายคั, การเล่นกระดานโตค้ลืน, วินดเ์ซิร์ฟ, แล่นเรือ, เจ็ตสกี, ล่องแก่ง, ล่องแพ, การดาํนาํทีตอ้งใชถ้งัอากาศและ

เครืองช่วยหายใจ, การไต่หนา้ผา, การปีนเขา, การเดินบนสะพานเชือกจากภูเขา หนา้ผา หรือตน้ไม ้(Spider Web Climbing), การเดินป่าทีตอ้ง

คา้งแรม, จกัรยานเสือภเูขา, การขมีา้ หรือ ขชีา้ง, การขบัขีรถ ATV, การโหนตวัจากทีสูง (Sky Slider by rope or sling) หรือ กระเชา้ลอยฟ้า, 

บนัจีจมัพ ์
 

ยนืยนัขอทาํประกนัภยัตามขอ้เสนอดงักล่าวขา้งตน้ โดยเลือกแผนประกนั ดงันี 

 แผน 1  แผน 4 (Include Scuba) 

 แผน 2  แผน 5 (Include Scuba and Chamber) 

 แผน 3 (Include Scuba)  แผน 6 (Include Scuba and Chamber) 

 

จาํนวนนกัท่องเทียว ___________ คนตอ่ปี       

โดย...................................................... ผูมี้อาํนาจลงนาม  และประทบัตราบริษทั(ถา้ม)ี 

 (..............................................................) 

วนัที................................................................ 

 

เอกสารประกอบการออกกรมธรรม ์

.สาํเนาหนงัสือจดทะเบียนประกอบธุรกิจนาํเทียว 

.สาํเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคล) 

.สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทัฯ (กรณีนิติบุคคล) 

.สาํเนา ภพ.  (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาํหรับเจา้หนา้ที 

รหสัตวัแทน/บริษทัทวัร์ (Agency / Broker Code)_______________________________________________________________ 
วนัเริมคุม้ครอง (Effective Date)______________________________________________________________________________ 


