
                                                                                                                                  
 

          
 

แผนประกนัภยัอุบัตเิหตุเดนิทางส าหรับธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 

  
 

ผู้ถือกรมธรรม์ :        บริษทัน ำเท่ียวท่ีไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเท่ียวและมคัคุเทศก ์     

ระยะเวลาเอาประกนัภัย :   1 ปี  นบัจำกวนัท่ีเร่ิมคุม้ครองของผูถื้อกรมธรรม ์

ผู้ได้รับความคุ้มครอง  :  นกัท่องเท่ียว Inbound-Outbound-Domestic  ท่ีไดล้งทะเบียนบนัทึกล่วงหนำ้ไวเ้ป็น 
    นกัท่องเท่ียวภำยใตก้ำรดูแลและบริกำรของผูถื้อกรมธรรม ์
อายุทีรั่บประกนั :   อำย ุ 1 ปี – 75 ปี 
จ านวนผู้เอาประกนัภัย :  ขั้นต ่ำ  500  คนต่อปี 
ความคุ้มครอง :   กำรประกนัภยัน้ีใหค้วำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัท่ีไดรั้บบำดเจ็บเน่ืองจำกอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน  
    ในระยะเวลำกำรเดินทำง โดยใหค้วำมคุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก 
 

ตารางผลประโยชน์ : ขอ้ตกลงคุม้ครอง ทุนประกนัภยั (บำท) 
 1.  กำรเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือ ทุพพลภำพถำวร 

     ส้ินเชิง อนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ 
2.  ค่ำรักษำพยำบำลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 
3.  ค่ำเคล่ือนยำ้ยเพ่ือรักษำพยำบำลฉุกเฉิน 
4.  ระยะเวลำในกำรเดินทำงต่อคร้ัง 
5.  วงเงินควำมรับผิดชอบสูงสุดต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

1,000,000 
 

500,000 
รวมอยูใ่นค่ำรักษำพยำบำล 

สูงสุด 30 วนั 
100,000,000 

แผนประกนัภัยทีเ่ลอืก (โปรดระบุ) : □  จ ำนวน 500-2,999 คนต่อปี          เบ้ียประกนัภยัต่อคน   35 
 □  จ ำนวน 3,000-9,999 คนต่อปี       เบ้ียประกนัภยัต่อคน   30 
 □  จ ำนวน 10,000 คนข้ึนไปต่อปี      เบ้ียประกนัภยัต่อคน   25 

 หมำยเหตุ :  ค่ำเบ้ียประกนัภยัดงักล่ำวยงัไม่รวมอำกรแสตมป์(0.4%) 
เงือ่นไขการรับประกนัภัย : 

1.  ผูถื้อกรมธรรมจ์ะตอ้งแจง้รำยช่ือผูเ้ดินทำงล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนั เพ่ือใหบ้ริษทัฯรับทรำบและยนืยนัควำมคุม้ครองทุกคร้ัง  
     (ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุถำ้รำยช่ือผูเ้อำประกนัภยัท่ีแจง้ไวไ้ม่ตรงกบัควำมเป็นจริง หนำ้ท่ีในกำรพิสูจน์เป็นของผูถื้อกรมธรรมห์รือ 

     ผูเ้อำประกนัภยั)   กำรส่งรำยช่ือผูเ้อำประกนัภยั ใหส่้งขอ้มูลในรูปแบบ File Excel แยกช่องช่ือ-นำมสกลุ, หมำยเลขบตัรประชำชน,  
     อำย,ุ วนัเดือนปีเกิด, วนัท่ีเดินทำง, สถำนท่ีท่องเท่ียวปลำยทำง 
2.  บุคคลผูเ้อำประกนัภยัตอ้งมีสุขภำพร่ำงกำยแขง็แรงสมบูรณ์ไม่มีอวยัวะส่วนใดบกพร่องหรือพิกำร 
3.  ผูเ้อำประกนัภยัท่ีอำยนุอ้ยกวำ่ 1 ปี(แต่ไม่นอ้ยกวำ่ 1 เดือน) หรือ อำยมุำกกวำ่ 75 ปี หำกตอ้งกำรควำมคุม้ครองน้ีจะคิดค่ำเบ้ีย 
     ประกนัภยัเป็น 2 เท่ำและใหค้วำมคุม้ครอง 50% ของทุนประกนัภยั 
4.  ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้เป็นไปตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุเดินทำงส ำหรับธุรกิจน ำเท่ียวและมคัคุเทศกฉ์บบัมำตรฐำน  
 

การเรียกเกบ็และปรับปรุงค่าเบีย้ประกนัภัย : 
 บริษทัจะเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัคร้ังแรก 1 ปีเตม็ตำมท่ีตกลงท ำประกนัภยัไว ้ และบริษทัฯจะตรวจสอบจ ำนวนนกัท่องเท่ียว
ท่ีถูกตอ้งเม่ือส้ินสุดกรมธรรมป์ระกนัภยั ในกรณีท่ีมีจ ำนวนนกัท่องเท่ียวมำกกวำ่จ ำนวนท่ีตกลงท ำประกนัภยัคร้ังแรก บริษทัฯจะเรียก
เก็บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมตำมจ ำนวนนักท่องเท่ียวส่วนท่ีเกิน  หรือหำกจ ำนวนนักท่องเท่ียวน้อยกว่ำจ ำนวนท่ีตกลงท ำประกนัภยัไว ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเบ้ียประกนัภยั 
 

เอกสารขอสมคัรท าประกนัภัย :  
1. ส ำเนำใบอนุญำติประกอบธุรกิจน ำเท่ียวและมคัคุเทศก ์ จำก ททท.  
2. ส ำเนำใบ ภพ.20 (กรณีเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ใหส่้งภำยใน 30 วนั) 
3. ขอ้มูลผูแ้จง้ท ำประกนัภยัและผูติ้ดต่อ ช่ือ-นำมสกลุ โทรศพัท ์

แจ้งท าประกนัภัยโดย 

ผู้มอี านาจลงนาม…………………………………………… 

บริษัท............................................................................ 
วนัทีต่กลงท าประกนัภัย................................................ 
ประทบัตรำ (ถำ้มี) 

 

แบบ : ทวัร์ทัว่ไป 

 



                                                                                                                                  
 

          
 

แผนประกนัภยัอุบัตเิหตุเดนิทางส าหรับธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 

 
 
 

สรุปเงือ่นไขความคุ้มครองทีส่ าคญั 

ความคุ้มครอง :   100%  กรณีเสียชีวติจำกอุบติัเหตุ  
  100%  กรณีสูญเสียอวยัวะ แขน ขำ สำยตำ รวมกนั 2 อยำ่งข้ึนไป 

      60%   กรณีสูญเสียอวยัวะ แขน ขำ สำยตำ  อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
ระยะเวลาคุ้มครอง :   กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีใหค้วำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยั ตำมค ำจ ำกดัควำม “ ระยะเวลำเดินทำง” ทุกคร้ังท่ีผูเ้อำ
ประกนัภยัเดินทำงภำยในระยะเวลำประกนัภยั  และหำกมีกรณีฉุกเฉินทำงกำรแพทย ์กำรจ้ีเคร่ืองบิน  เคร่ืองบินล่ำชำ้ หรือขดัขอ้งของ
เคร่ืองบิน ท่ีผูเ้อำประกนัภยัใชโ้ดยสำร ซ่ึงท ำให้ผูเ้อำประกนัภยัไม่สำมำรถเดินทำงกลบับำ้นไดภ้ำยในก ำหนดวนักลบั กรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีจะขยำยควำมคุม้ครองออกไปโดยอตัโนมติั จนกระทัง่ส้ินสุด ตำมค ำจ ำกดัควำม “ ระยะเวลำกำรเดินทำง” 
ค าจ ากัดความ   “ระยะเวลาการเดินทาง”  หมำยถึง ระยะเวลำกำรเดินทำงแต่ละคร้ังของผูเ้อำประกนัภยัท่ีไดรั้บควำมคุม้ครองซ่ึง
เร่ิมตน้และส้ินสุดภำยในระยะเวลำเอำประกนัภยั 
 

กรณีการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศไทย (Domestic ) :   ระยะเวลำกำรเดินทำง หมำยถึงระยะเวลำกำรเดินทำงท่องเท่ียวซ่ึงจดัให้โดยผูถื้อกรมธรรม ์
ทั้งน้ีไม่รวมถึงกำรเดินทำงไปกลบัท่ีพกัอำศยัของผูเ้อำประกนัภยัเองทั้งก่อนและหลงักำรเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรท่องเท่ียว ซ่ึงจดัโดยผูถื้อกรมธรรม ์ 
กรณีผู้เอาประกนัภัยเป็นบุคคลทีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัรไทย ( Inbound ) :  ระยะเวลำกำรเดินทำง หมำยถึง ระยะเวลำกำรเดินทำงท่องเท่ียวซ่ึง
จดัใหโ้ดยผูถื้อกรมธรรม ์และเร่ิมตน้ตั้งแต่ผูเ้อำประกนัภยัเดินทำงถึงประเทศไทย  และด ำเนินกำรต่อไปจนกระทัง่  ผูเ้อำประกนัภยัเดินทำงออกจำก
ประเทศไทย ทั้งน้ีไม่รวมกำรเดินทำงไปกลบัท่ีพกัอำศยัของผูเ้อำประกนัภยัเอง หรือเท่ียวดว้ยตนเองก่อนหรือหลงัจำกกำรก ำหนดกำรท่องเท่ียวซ่ึงจดั
โดยผูถื้อกรมธรรม ์ กำรเดินทำงถึงประเทศไทยหรือออกจำกประเทศไทยนั้น ให้ถือกำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองโดยถูกตอ้งทุกขั้นตอนแลว้เป็น
ส ำคญั ( ไม่เกิน 30 วนั/ ต่อเท่ียว) 
กรณีเดนิทางท่องเทีย่วไปต่างประเทศ (Outbound) :  ระยะเวลำกำร เดินทำงท่องเท่ียว หมำยถึง ระยะเวลำเดินทำงท่องเท่ียวท่ีจดัโดยผู ้
ถือกรมธรรม ์ทั้งน้ีไม่รวมถึงกำรเดินทำงไปกลบัท่ีพกัอำศยัของผูเ้อำประกนัภยัเอง หรือเท่ียวดว้ยตนเองก่อนหรือหลงัจำกก ำหนดกำร
ท่องเท่ียวซ่ึงจดัโดยผูถื้อกรมธรรม ์(ไม่เกิน 30 วนั/ ต่อเท่ียว) 
 

ข้อยกเว้นทัว่ไปโดยสังเขป  :  สงครำม อำวธุนิวเคลียร์ กำรก่อกำรร้ำย กำรปฏิวติั  กำรจลำจล  กำรฆ่ำตวัตำยหรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำย
ตนเอง  กำรแทง้ลูก  กำรรักษำฟัน อำหำรเป็นพิษ  ปวดหลงัเน่ืองจำกหมอนรองกระดูกทบัเสน้ประสำท ขณะก่ออำชญำกรรมหรือ
ขณะหลบหนีกำรจบักมุ ขณะเขำ้ร่วมทะเลำะววิำท  ขณะอยูภ่ำยใตฤ้ทธ์ิสำรเสพติดหรือฤทธ์ิสุรำ (ระดบัแอลกฮอลใ์นเลือด 150 มก.%
ข้ึนไป)  ขณะเขำ้มำหรือพ ำนกัอยูใ่นรำชอำณำจกัรไทยโดยผิดกฎหมำย 
 

กจิกรรมทีไ่ม่คุ้มครอง :  ส ำหรับ“แบบทวัร์ทัว่ไป” กรมธรรมป์ระกนัภยัจะไม่คุม้ครองกิจกรรมต่อไปน้ี 
กำรข่ีมำ้ หรือ ข่ีชำ้ง(Horse Riding/Elephant Riding), ข่ีชำ้งชมววิ, ด ำน ้ ำต้ืน(Snorkeling),กำรไต่หนำ้ผำและกำรปีนเขำ 
(Rock Climbing),กำรโรยตวัจำกภูเขำหรือหนำ้ผำ(Abseiling),กำรปีนตำข่ำยเชือกจำกภูเขำ,หนำ้ผำ หรือ ตน้ไม(้Spider Web 

Climbing), กำรเดินบนสะพำนเชือก(Rope Bridge),กำรโหนตวัจำกท่ีสูง(Sky Slider by rope or sling),กำรเดินป่ำท่ีตอ้ง
คำ้งแรม(Trekking – Hike),ล่องแก่ง, สปีดโบ๊ท, สกีน ้ ำ, จกัรยำนเสือภูเขำ( Mountain Bike) และตำมขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 

 

เอกสารเรียกร้องสินไหม :    
1.  กรณีเสียชีวติจำกอุบติัเหตุ : ใบมรณะบตัร และหลกัฐำนแสดงกำรเขำ้ร่วมเดินทำงท่องเท่ียวกบับริษทัน ำเท่ียว 
2.  กรณีสูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง  :  ใบรับรองแพทย ์
3.  กรณีค่ำรักษำพยำบำล :  ใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำลฉบบัจริง  และ ใบรับรองแพทย ์


