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       เอกสารเสนอประกนัภัยอบุัตเิหตเุดนิทางส าหรบัธรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ 

     (Travel Accident Insurance for Tour Operators and Guides Package) 

 

บริษัทรบัประกันภยั :       บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  

ผูถ้ือกรมธรรม์(Policy Holder) :   ____________________________________________________________ 

ที่อยู ่ (Address) :              ____________________________________________________________ 

ระยะเวลาเอาประกันภัย ( Period of Insurance):    1 ปี เริ่ม _____________________________________________ 

ผู้เอาประกันภัย (Insurance Person) :                ผูท้่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนบนัทกึล่วงหน้าเป็นนักท่องเที่ยวภายใต้การ

ดูแลและบรกิารของผู้ถือกรมธรรม์ 

อายุที่รบัประกัน (Age of Insurance)  :      อายุ 1 ปีขึ้นไป                   

ความคุ้มครอง (Coverage): การประกนัภัยนี้ให้ความคุ้มครองผู้ที่เอาประกันภัยที่ได้รบับาดเจ็บ

เนื่องจากอุบัตเิหตทุี่เกิดขึน้ในระยะเวลาการเดินทาง  

                                                                        โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชัว่โมง ทั่วโลก  

                                                            

ความคุ้มครอง  แผน 1 แผน 2 

1. การเสยีชวีิต  สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ อนั

เนือ่งมาจากอบุัตเิหตุ 

    (Accidental Benefit Loss of life caused by accident) 

1,000,000 1,000,000 

2. ค่ารกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุัตเิหตุ  (ตอ่อุบัตเิหตแุตล่ะครัง้) 

    (Medical Expense Due to Accident) 
500,000 500,000 

2.1 ขยายความคุ้มครองค่ารกัษาพยาบาลเนือ่งจากอาหารเปน็พษิ  

      รวมอยู่ภายใตว้งเงนิคา่รักษาพยาบาลจากอุบตัเิหตุ 

       (Extend Medical Expense for Food Poisoning under limit of      

       Medical Expenses due to accident item 2) 

60,000 60,000 

3. วงเงนิความรับผดิชอบสูงสดุ (ต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้) 

    ( Limit of Liability per accident) 
50,000,000 50,000,000 

4. ค่าใช้จา่ยการสง่ศพกลับภมูลิ าเนา 

    (Repatriation of Mortal Remains) 
ไม่คุ้มครอง 100,000 

5. ความรบัผดิตอ่บุคคลภายนอก 

    (Personal Liability) 
ไม่คุ้มครอง 100,000 

- ระยะเวลาในการเดนิทางตอ่ครัง้ 

                  (Duration of travel) 
ไม่เกิน 20 วนั ไม่เกิน 20 วนั 

- จ านวนผู้เอาประกนัขั้นต่ าตอ่กรมธรรม์ 

                  (Minimum of insured persons per policy) 
200 ทา่น 200 ทา่น 
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จ านวนนักทอ่งเทีย่วตอ่ป ี(คน) จ านวนเบีย้ประกนัภยั  

(รวมภาษีอากร) 

จ านวนเบีย้ประกนัภยั  

(รวมภาษีอากร) 

200-3,000 50  บาท 55  บาท 

3,001-10,000 45  บาท 50  บาท 

10,001-30,000 40  บาท 45  บาท 

30,001 ขึ้นไป 35  บาท 40  บาท 

 

หมายเหต ุ: 
1. บรษิัทฯ จะขยายความคุ้มครองให้เป็นพเิศษส าหรับท่านสมาชิกคือ 

    1.1 การเล่นสก,ี การด าน้ าแบบ Snorkeling, ผู้โดยสารเรือเร็ว (Speed Boat), บานานา่โบท, เจ็ทสก,ีเรือลากรม่,และ

ชีวอร์กเกอรท์ี่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม์                   

   1.2 ขยายความคุ้มครองคา่รักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเปน็พิษเป็นจ านวนเงินสงูสุดถึง 60,000 บาท ต่อทา่น 

2. เบี้ยประกันที่ขยายความคุม้ครองถึงการด าน้ าลึก (Scuba Diving) เป็นดังนี ้

 

   
แผน 3 (รวม Scuba) แผน 4 (รวม Scuba) 

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วต่อป ี(คน) จ านวนเบีย้ประกนัภยั  

(รวมภาษอีากร) 

จ านวนเบีย้ประกนัภยั  

(รวมภาษอีากร) 

200-3,000 100  บาท 110  บาท 

3,001-10,000 90  บาท 100  บาท 

10,001-30,000 80  บาท 90  บาท 

30,001 ขึน้ไป 70  บาท 80  บาท 

 

3. เบี้ยประกันทีข่ยายความคุม้ครองถึงการด าน้ าลึก (Scuba Diving) และ การรักษาโดยห้องกดอากาศ หรอืเซมเบอร์ เป็น

ดังนี้ 
 

   แผน 5 (รวม Scuba และ 

Chamber) 

แผน 6 (รวม Scuba 

และ Chamber) 

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วต่อป ี(คน) จ านวนเบีย้ประกนัภยั  

(รวมภาษอีากร) 

จ านวนเบีย้ประกนัภยั  

(รวมภาษอีากร) 

200-10,000 300 บาท 320 บาท 

10,001 ขึน้ไป 270 บาท 290 บาท 
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เงือ่นไขการรบัประกนัภยั (Conditions):   

1. ผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งรายชื่อของนกัท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เป็นลายลักษณอ์กัษรให้

บริษัทเก็บไว้  เพื่อเป็นหลักฐานล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วัน ก่อนการเดนิทาง โดยน าส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel มีข้อมูล ชื่อ-

นามสกุล, PASSPORT No, ID No, AGE, DOB, ปลายทาง และ วนัที่เดินทาง มาที ่ E-mail : 

TATour@lmginsurance.co.th  หากไม่น าส่งรายชือ่ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คุ้มครอง 

2. อายุที่รบัประกัน 1 ปีขึ้นไป 

3. ผู้เอาประกันภัยต้องมี หนงัสือจดทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ จาก ททท. 

 

2.  การค านวณเบีย้ประกนัภยัและการปรบัปรงุเบีย้ประกนัภยั 

 การค านวณเบี้ยประกันภัย – บริษัทฯจะเรียกเกบ็เบี้ยประกันภัยจ านวน xxxxx บาท   ซึ่งคิดจากอตัราค่าเบี้ย

ประกนัภัย ตามจ านวนนักทอ่งเที่ยวขั้นต่ า xxx  คน ที่ไดท้ าการตกลงกันไว ้ณ วันส่งมอบกรมธรรม์ 

 การปรบัปรุงเบีย้ประกันภัย – บริษัทฯ จะท าการสรุปจ านวนผู้เดนิทางที่แท้จริง และปรับปรุงเบี้ย ทกุๆ 3 เดือน  

 ในกรณทีี่จ านวนนกัท่องเที่ยวมากกว่าจ านวนที่ไดต้กลงกันไว้ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

ตามจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เกนิจากจ านวนขั้นต่ าที่ได้ตกลงไว้ ในอัตราเบี้ยประกนัภัยตามที่ไดต้กลงกัน

ไว้เม่ือเริ่มต้นสัญญา              

 ในกรณทีี่จ านวนนกัท่องเที่ยวน้อยกว่าจ านวนขัน้ต่ าที่ไดต้กลงกันไว ้ บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเบีย้

ประกนัภัยสว่นตา่งนั้นๆ  

 

ขอ้จ ากัดอาย ุ:  ผู้เอาประกันภัยที่มีอาย1ุ ปีขึ้นไป 

 

ผู้รับผลประโยชน ์: กองมรดกหรือผู้มีสทิธิ์อนัชอบด้วยกฎหมายของผู้เอาประกันภัย 

 

ข้อยกเว้น :     กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุทีเ่กิดขึ้นใน 

   ขณะที่ผูเ้อาประกันภัยตกอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์ุราหรอืยาเสพตดิให้ 

โทษรา้ยแรง อาการเจ็บปว่ย การแท้งลูก การทะเลาะ วิวาท การกอ่อาชญากรรม การฆา่ตวั

ตายหรือท ารา้ยรา่งกายตนเอง การเล่นหรือแข่งขันกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่

ไม่ใช่สายการบินพาณชิย์ การจลาจล นัดหยุดงาน สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ ฆาตกรรมและ

ลอบท ารา้ยร่างกาย ขณะขบัขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนต ์ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูใน

กรมธรรม์)        

 

*ทวัรก์จิกรรมเสีย่งภยั(Adventure) คือ การน าเที่ยวที่ใหน้ักท่องเที่ยวมีสว่นรว่มกับกจิกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ

บาดเจบ็และเกดิอุบตัิเหตสุูงกว่าทัวรท์ั่วไป อาทิเช่น คายคั, การเล่นกระดานโตค้ล่ืน, วินด์เซิร์ฟ, แล่นเรือ, เจ็ตสก,ี ล่อง

แก่ง, ล่องแพ, การด าน้ าที่ตอ้งใช้ถังอากาศและเครื่องชว่ยหายใจ, การไต่หน้าผา, การปนีเขา, การเดินบนสะพาน

เชือกจากภูเขา หนา้ผา หรอืต้นไม้ (Spider Web Climbing), การเดินปา่ทีต่้องค้างแรม, จักรยานเสือภเูขา, การขี่ม้า 

หรือ ขีช่้าง, การขับขี่รถ ATV, การโหนตัวจากที่สูง (Sky Slider by rope or sling) หรือ กระเชา้ลอยฟา้, บันจี้จัม๊พ์ 
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ยืนยันขอท าประกันภัยตามข้อเสนอดังกลา่วข้างตน้ โดยเลือกแผนประกนั ดังนี ้

 แผน 1     

 แผน 2     

 แผน 3 (Include Scuba)  

 แผน 4 (Include Scuba) 

 แผน5 (Include Scuba & Chamber) 

 แผน 6 (Include Scuba & Chamber) 

 

จ านวนนักท่องเที่ยว ___________ คนตอ่ปี       

 

 

 

โดย...................................................... ผู้มีอ านาจลงนาม  และประทับตราบริษทั(ถ้ามี) 

 

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

 

วันที.่............................................................... 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่

 

รหัสตัวแทน/บริษทัทัวร์ (Agency / Broker Code)__________________________________________ 

วันเริ่มคุ้มครอง (Effective Date)________________________________________________ 

เอกสารประกอบการออกกรมธรรม์ 

1.ส าเนาหนังสือจดทะเบียนประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

2.ส าเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคล) 

3.ส าเนาหนังสือรับรองบริษทัฯ (กรณีนติิบคุคล) 

4.ส าเนา ภพ.20 (กรณีนติิบคุคล) 


