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       เอกสารเสนอประกนัภยัอบุัติเหตเุดินทางสาํหรบัธรุกจินาํเทีย่วและมคัคเุทศก 
(Travel Accident Insurance for Tour Operators and Guides) 

 
บริษัทรบัประกันภัย :       บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
ผูถือกรมธรรม(Policy Holder) :     ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่อยู  (Address) :              ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ระยะเวลาเอาประกันภัย ( Period of Insurance):  1 ป 
ผูเอาประกันภัย (Insurance Person) : ผูทองเที่ยวท่ีไดลงทะเบยีนบนัทึกลวงหนาเปนนักทองเทีย่วภายใต

การดูแลและบริการของผูถือกรมธรรม 
อายุที่รับประกัน (Age of Insurance)  :      1-75 ป                   
ความคุมครอง (Coverage): การประกันภัยนี้ใหความคุมครองผูที่เอาประกันภัยทีไ่ดรบับาดเจ็บ

เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง โดยใหความคุมครองตลอด 24 ชัว่โมง ทัว่โลก                                                            
ความคุมครอง  แผน 1 แผน 2 

1. การเสียชีวติ  สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ อนั
เนือ่งมาจากอบุัตเิหตุ 
    (Accidental Benefit Loss of life caused by accident) 

1,000,000 1,000,000 
2. คารกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุัตเิหตุ  (ตออุบัตเิหตแุตละครัง้) 
    (Medical Expense Due to Accident) 500,000 500,000 
3. วงเงนิความรบัผดิชอบสูงสดุ (ตออุบตัเิหตแุตละครัง้) 
    ( Limit of Liability per accident) 50,000,000 50,000,000 
4. คาใชจายการสงศพกลับภมูลิาํเนา 
    (Repatriation of Mortal Remains) ไมคุมครอง 100,000 
5. ความรบัผดิตอบุคคลภายนอก 
    (Personal Liability) ไมคุมครอง 100,000 

- ระยะเวลาในการเดนิทางตอครัง้ 
                  (Duration of travel) ไมเกิน 15 วนั ไมเกิน 15 วนั 

- จาํนวนผูเอาประกนัขั้นต่าํตอกรมธรรม 
                  (Minimum of insured persons per policy) 200 ทาน 200 ทาน 

 
จาํนวนนักทองเทีย่วตอป (คน) จาํนวนเบีย้ประกนัภยั  (ไมรวมภาษอีากร) จาํนวนเบีย้ประกนัภยั  (ไมรวมภาษอีากร) 

200-3,000 31 บาท 36 บาท 
3,001-10,000 30 บาท 35 บาท 

10,001-30,000 24 บาท 29 บาท 
30,001 ขึ้นไป 20 บาท 25 บาท 
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หมายเหต ุ: 
1. บรษิัทฯ จะขยายความคุมครองใหเปนพิเศษสําหรับทานสมาชิกคือ 
         1.1 การเลนสกี, การดําน้ําแบบ Snorkeling, ผูโดยสารเรือเรว็ (Speed Boat), บานานาโบท, เจ็ทสกี,เรอืลากรม
, และชีวอรกเกอร ท่ีอยูภายใตการดูแลรับผิดชอบของผูถือกรมธรรม                 
         1.2 ขยายความคุมครองคารักษาพยาบาลเนือ่งจากอาหารเปนพิษเปนจาํนวนเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท ตอทาน 2. อัตราเบ้ียประกันขางตน ยังไมรวมอากร 0.04% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
3. เบี้ยประกันที่ขยายความคุมครองถึงการดาํน้าํลึก (Scuba Diving) เปนดังนี ้
 

จาํนวนนกัทองเทีย่วตอป (คน) จาํนวนเบีย้ประกนัภยั  (ไมรวมภาษีอากร) จาํนวนเบีย้ประกนัภยั  (ไมรวมภาษอีากร) 
200-3,000 62 บาท 72 บาท 

3,001-10,000 60 บาท 70 บาท 
10,001-30,000 48 บาท 58 บาท 
30,001 ขึน้ไป 40 บาท 50 บาท 

 
เงือ่นไขการรบัประกันภยั (Conditions):   
1. ผูถือกรมธรรมตองสงรายช่ือของนกัทองเที่ยวทั้งหมดที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม เปนลายลักษณอักษรให
บริษัทเก็บไว  เพื่อเปนหลักฐานลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนการเดินทาง โดยนําสงขอมูลเปนไฟล Excel มีขอมูล ช่ือ-
นามสกุล, PASSPORT No, ID No, AGE, DOB, ปลายทาง และ วนัที่เดินทาง มาที ่ E-mail : 
uwgroup@lmginsurance.co.th  หากไมนาํสงรายชื่อ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคุมครอง 
2. อายุที่รบัประกัน 1-75 ป และท่ีอายุ 71-75 ใหความคุมครอง 50 % ของทุนประกันภัย 
3. ผูเอาประกันภัยตองม ีหนงัสือจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมคัคุเทศก จาก ททท. 
 
2.  การคาํนวณเบีย้ประกนัภยัและการปรบัปรงุเบีย้ประกันภยั 

 การคํานวณเบ้ียประกันภัย – บริษัทฯจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภยัจํานวน xxxxx บาท   ซึง่คิดจากอัตราคาเบ้ีย
ประกันภัย ตามจํานวนนักทองเที่ยวขั้นตํ่า xxx  คน ที่ไดทําการตกลงกันไว ณ วันสงมอบกรมธรรม 

 การปรับปรงุเบีย้ประกันภัย – บริษัทฯ จะทาํการสรุปจาํนวนผูเดินทางที่แทจรงิ และปรบัปรุงเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน  
 ในกรณทีี่จํานวนนักทองเที่ยวมากกวาจํานวนทีไ่ดตกลงกันไว บริษทัฯ จะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเกินจากจํานวนข้ันตํ่าทีไ่ดตกลงไว ในอัตราเบ้ียประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวเมื่อเริ่มตนสัญญา              
 ในกรณทีี่จํานวนนักทองเที่ยวนอยกวาจาํนวนขัน้ตํ่าทีไ่ดตกลงกันไว บรษิัทฯ สงวนสิทธิไ์มคืนเบ้ียประกันภัยสวนตางนั้นๆ  

 
ขอจํากัดอายุ :  ผูเอาประกันภัยที่มอีายุระหวาง 1 เดือน ถึง 75 ป 
ผูรับผลประโยชน : กองมรดกหรือผูมสีิทธิ์อันชอบดวยกฎหมายของผูเอาประกันภัย 
ขอยกเวน :     กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครองอุบัติเหตุทีเ่กิดขึ้นใน 
   ขณะท่ีผูเอาประกันภัยตกอยูภายใตฤทธิ์สุราหรอืยาเสพติดให 
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โทษรายแรง อาการเจ็บปวย การแทงลูก การทะเลาะ วิวาท การกออาชญากรรม การฆาตัวตายหรือทํารายรางกายตนเอง การเลนหรือแขงขันกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไมใชสายการบินพาณชิย การจลาจล นัดหยุดงาน สงคราม อาวุธนวิเคลียร ฆาตกรรมและลอบทํารายรางกาย ขณะขับขีห่รือ โดยสารรถจักรยานยนต (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในกรมธรรม)         
*ทวัรกจิกรรมเสีย่งภยั(Adventure) คือ การนําเที่ยวทีใ่หนักทองเที่ยวมีสวนรวมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุสงูกวาทัวรทั่วไป อาทิเชน คายคั, การเลนกระดานโตคล่ืน, วินดเซิรฟ, แลนเรอื, เจ็ตสกี, ลองแกง, ลองแพ, การดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจ, การไตหนาผา, การปนเขา, การเดินบนสะพาน
เชือกจากภเูขา หนาผา หรอืตนไม (Spider Web Climbing), การเดินปาที่ตองคางแรม, จักรยานเสือภเูขา, การขี่มา 
หรือ ขีช่าง, การขับขี่รถ ATV, การโหนตัวจากที่สงู (Sky Slider by rope or sling) หรือ กระเชาลอยฟา, บันจ้ีจั๊มพ 
 
 
ยืนยันขอทําประกันภัยตามขอเสนอดงักลาวขางตน  โดย...................................................... ผูมอีํานาจลงนาม  และประทับตราบรษิทั(ถามี)        (..............................................................) 
 
วันที่................................................................ 
 
 
 สําหรับเจาหนาที ่รหัสตัวแทน/บริษทัทัวร (Agency Code)__________________________________________ วันเริ่มคุมครอง (Effective Date)________________________________________________ เอกสารประกอบการออกกรมธรรม 1.สําเนาหนงัสือจดทะเบียนประกอบธุรกิจนําเที่ยว 2.สําเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคล) 3.สําเนาหนงัสือรับรองบรษิทัฯ (กรณีนติิบคุคล) 4.สําเนา ภพ.20 (กรณีนิติบคุคล) 


