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ใบเสนอราคา 

 
ประเภท  :  การประกนัภยัการเดนิทางสาํหรบัธุรกจิท่องเที�ยว 
ผูเ้อาประกนัภยั  :  รายชื�อนกัท่องเที�ยวตามที�แจง้เอาประกนัภยับรษิทัฯ 
ผูถื้อกรมธรรม ์   : จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
ระยะเวลาประกนัภยั  : 1 ปี (นบัแต่วนัเริ�มทาํประกนัภยั) 
ความคุ้มครอง   : การประกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองในกรณีผูเ้อาประกนัภยั เสยีชวีติ, สญูเสยีอวยัวะ  
แขนขา สายตา รวมถงึทุพพลภาพถาวร อนัเกดิจากอุบตัเิหตุที�มไิดร้ะบุยกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์ 
 

ความคุม้ครอง 
จาํนวนเงิน 

ประกนัภยั (บาท) 
1.Personal Accident 
(การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสินเชงิเนื�องจากอุบตัเิหตุ)  

1,000,000 

2.Accidental Medical Expenses 
(การรกัษาพยาบาลเนื�องจากการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ) 

500,000 

3.Personal Liability 
(ความรบัผดิตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก) 

200,000 

Premium/Person/Trip  
(เบียประกนั /   คน   /  การเดนิทาง 1 เที�ยว)  

32 

เบีJยประกนัภยัขั JนตํKาต่อกรมธรรม ์(จาํนวนผูเ้อาประกนัภยัขั JนตํKา 100 คน ) 
(Minimum Deposit Premium / Policy)  ( Minimum Insured 100 persons )  

3,200 

 
หมายเหต ุ: เบีJยประกนัภยัดงักล่าวข้างต้นรวมอากร (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิKม (7%) แล้ว  (Included VAT & Stamp) 
 
สาระสาํคญั 

1. ระยะเวลาคุม้ครอง       : ตามระยะเวลาการเดนิทางซึ�งจดัโดยผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัและไดแ้จง้เอา
ประกนัภยัไวก้บับรษิทัฯ ทั งนีระยะเวลาการเดนิทางสงูสดุไม่เกนิ 15 วนั  

2. กาํหนดอายุของผูเ้อาประกนั     : สงูสดุไม่เกนิ 75 ปี ในวนัทาํสญัญา ยกเวน้เสยีแต่ว่าไดม้กีารแจง้เอาประ
กนัภยักบับรษิทัฯ ไวล่้วงหน้า และบรษิทัฯไดท้าํการตกลงอนุมตัไิปยงัผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั  ในกรณีที�ผูเ้อาประ
กนัภยัที�มอีายุน้อยกว่า 15 ปี หรอื มากกว่า 75 ปี (สาํหรบัผูเ้อาประกนัที�บรษิทัฯ ไดท้ําการตกลงอนุมตั ิ) ในวนัทาํ
สญัญา จาํนวนเงนิผลประโยชน์ของการประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคลจะท่ากบั 50% ของจาํนวนเงนิสงูสดุที�ปรากฏในตา
รางผลประโยชน์ 

3. กาํหนดความรบัผดิชอบสงูสดุ : ไม่เกนิ 150,000,000 บาท ( หนึ�งรอ้ยหา้สบิลา้นบาท ) ต่ออุบตัเิหตุแต่ละครั ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

4. ขอบเขตอํานาจศาล  : การตคีวามภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ของกรมธรรมฉ์บบันีใหต้ี
ความตามกฎหมายไทย 

5. เบียประกนัภยัขั นตํ�าต่อกรมธรรม ์ :   จะเรยีกเกบ็ทนัททีี�ออกกรมธรรม ์  และทางบรษิทัฯ จะทําการปรบั
ปรุงเบียประกนัภยัตาม จาํนวนผูเ้อาประกนัภยัที�ไดแ้จง้เอาประกนัภยักบับรษิทัฯ เป็นรายเดอืน / ราย 3 เดอืน / ราย 6 
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เดอืน / รายปี หากจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัที�ท่านแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบมจีาํนวนเกนิผูเ้อาประกนัภยัขั นตํ�า บรษิทัฯจกัทาํ
การเกบ็เบียประกนัภยัเพิ�ม หากจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัที�ท่านแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบมจีาํนวนตํ�ากว่าจาํนวนผูเ้อาประ
กนัภยัขั นตํ�า เบียประกนัภยัจกัไม่สามารถเรยีกคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิน 

6. ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งแจง้รายละเอยีดทุกการเดนิทางที�จดั เช่น สถานที�,จาํนวนวนัเดนิทาง, Flight No. (ใน
กรณีของการเดนิทางโดยเครื�องบนิ), Cruise's Name  (ในกรณีของการเดนิทางโดยเรอื) และจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัใน
แต่ละครั ง ใหบ้รษิทัฯทราบทุกครั งก่อนการเดินทาง  

7. บรษิทัฯไม่สามารถขยายความคุม้ครองหากมกีารแจง้เอาประกนัภยัเผื�อไวโ้ดยไม่แจง้ชื�อผูเ้อาประกนัใหบ้รษิทัฯทราบ 
8. ในกรณีที�อุบตัเิหตุเกดิขึนกบัผูเ้อาประกนัภยัในขณะเดนิทางออกนอกเขตราชอาณาจกัรไทยเป็นผลทาํใหม้กีารบาดเจบ็ 

และ/หรอืสญูเสยีทางร่างกาย ผูเ้อาประกนัภยัอาจรอกลบัมาทาํการรกัษาที�ประเทศไทย แต่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเขา้ทาํ
การรกัษาภายใน 24 ชม. หลงัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย 

9. ในกรณีที�เกดิอุบตัเิหตุ แต่ผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่สามารถรวบรวมเอกสารตวัจรงิในการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนเพื�อจดั
สง่ใหก้บัทางบรษิทัฯไดใ้นทนัท ีแต่ผูเ้อาประกนัภยัมหีน้าที�จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบเบืองตน้ภายใน 7 วนันบัจากวนั
เกดิเหตุ 

10. การประกนัภยันี ไม่คุม้ครอง การบาดเจบ็และเสยีชวีติขณะที�ผูเ้อาประกนัภยักาํลงัขบัขี�หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์
ขณะแขง่รถหรอืแขง่เรอืทุกชนิด แขง่มา้ แขง่สกทีุกชนิดรวมถงึเจต็สกดีว้ย แขง่สเกต็ ชกมวย โดดร่ม(เวน้แต่การโดดร่ม
เพื�อรกัษาชวีติ) ขณะกาํลงัขึนหรอืกาํลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครื�องร่อน เล่นบนัจีจ ั oมพ ์ดาํนําที�ตอ้งใชถ้งั
อากาศและเครื�องช่วยหายใจใตนํ้า ทั งนีไม่รวมเครื�องช่วยหายใจใตนํ้า สาํหรบัการดาํนําตืน(สน็อกเกิลลิ�ง)   

11. ขอ้ตกลงคุม้ครอง ,ขอ้ยกเวน้,เงื�อนไข และขอ้กาํหนดทั �วไป ใหเ้ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นรายละเอยีดกรมธรรมป์ระกนัภยั
อุบตัเิหตุเดนิทางสาํหรบัธุรกจิท่องเที�ยว 

 
ข้อตกลงคุ้มครองและผลประโยชน์การชดเชย 
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิJนเชิงเนืKองจากอบุติัเหตุ(Personal Accident)                                                           
  คาํนิยาม 
การสูญเสียอวยัวะ หมายความถงึ การถูกตดัออกจากร่างกายตั งแต่ขอ้มอื หรอืขอ้เทา้ และใหห้มายความรวมถงึการสญูเสยีสมรรถ
ภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสินเชงิ และมขีอ้บ่งชี   ทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอ้กีตลอด
ไป 
การสูญเสียสายตา  หมายความถงึ  ตาบอดสนิท และไม่มทีางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป   
ทุพพลภาพถาวรสิJนเชิง  หมายความถงึ  ทุพพลภาพถงึขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที�การงานใดๆ ในอาชพีประจาํและอาชพีอื�นๆ 
ไดโ้ดยสินเชงิตลอดไป 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภยันีคุม้ครองความสญูเสยี หรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบตัเิหตุ
และทําใหผู้เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสินเชงิภายใน 180 วนั นบัแต่วนัที�เกดิอุบตัเิหตุ หรอื
การบาดเจบ็ที�ไดร้บัทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรกัษาตวัตดิต่อกนัในฐานะผูป้ว่ยในในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสยี
ชวีติเพราะการบาดเจบ็นั นเมื�อใดกด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงันี 

100%ของจาํนวนเงนิเอาประกนัสาํหรบัการเสยีชวีติ 
100%ของจาํนวนเงนิเอาประกนัสาํหรบัการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชงิ และการทุพพลภาพถาวรสินเชงินั นไดเ้ป็น
ไปตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นบัแต่วนัที�เกดิอุบตัเิหตุ หรอืมขีอ้บ่งชีทางการแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชงิ 
100%ของจาํนวนเงนิเอาประกนัสาํหรบัมอื 2  ขา้งตั งแต่ขอ้มอื หรอืเทา้ 2 ขา้งตั งแต่ขอ้เทา้ หรอืสายตา 2 ขา้ง 
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100%ของจาํนวนเงนิเอาประกนัสาํหรบัมอื 1  ขา้งตั งแต่ขอ้มอื และเทา้ 1 ขา้งตั งแต่ขอ้เทา้ 
100%ของจาํนวนเงนิเอาประกนัสาํหรบัมอื 1  ขา้งตั งแต่ขอ้มอื และสายตา 1 ขา้ง 
100%ของจาํนวนเงนิเอาประกนัสาํหรบัเทา้ 1 ขา้งตั งแต่ขอ้เทา้ และสายตา 1 ขา้ง 
60%ของจาํนวนเงนิเอาประกนัสาํหรบัมอื 1  ขา้งตั งแต่ขอ้มอื  
60%ของจาํนวนเงนิเอาประกนัสาํหรบัเทา้ 1 ขา้งตั งแต่ขอ้เทา้  
60%ของจาํนวนเงนิเอาประกนัสาํหรบัสายตา 1 ขา้ง 

 
2.  การรกัษาพยาบาลเนืKองจากการบาดเจบ็จากอบุติัเหต(ุAccident Medical Expense) 
ความคุ้มครอง 

ถา้การบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุที�เกดิขึนอย่างกระทนัหนัและไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซึ�งเกดิขึนในระหว่างการเดนิทาง จนเป็นเหตุ
ใหผู้เ้อาประกนัภยัต้องรบัการรกัษาพยาบาลโดยแพทยท์ี�มใีบอนุญาตประกอบโรคศลิป์ตามกฎหมาย หรอืต้องได้รบัการพยาบาลโดย
พยาบาลที�มใีบอนุญาต ซึ�งเกดิขึนภายใน 52  สปัดาห ์นบัแต่วนัที�เกดิอุบตัเิหตุ บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรบั ค่าใชจ้่ายที�จําเป็นและ
สมควร ซึ�งเกดิขึนจากการรกัษาพยาบาลตามความจําเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์สาํหรบัค่าหอ้งสาํหรบัผูป้่วยใน 
ค่าหอ้งสงัเกตอาการ   ค่ารกัษาพยาบาล และค่าการพยาบาลใหต้ามจาํนวนเงนิที�จ่ายจรงิ ทั งนีไม่เกนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัที�ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรบัผดิสว่นแรก (ถา้ม)ี 

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากสวสัดกิารของรฐั หรอืสวสัดกิารอื�นใด หรอืจากการประกนัภยัอื�นมาแลว้ บรษิทัจะรบั
ผดิชอบเพยีงจาํนวนเงนิค่ารกัษาพยาบาล และค่าการพยาบาลสว่นที�ขาดเท่านั น 
***** ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องเข้าทาํการรกัษาพยาบาลในทนัทีหรอืไม่เกิน 24 ชม.จากเวลาเกิดเหต ุ
 
3. ความรบัผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก  (Personal Liability Insurance) 
บรษิทัฯ จะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนในนามของผูเ้อาประกนั สาํหรบัความเสยีหายที�ผูเ้อาประกนัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายอนัเป็น
สาเหตุใหเ้กดิ 

1. การบาดเจบ็โดยอุบตัเิหตุแก่บุคคลภายนอก 
2. ความเสยีหายโดยอุบตัเิหตุแก่ทรพัยท์ี�สามารถจบัตอ้งไดข้องบุคคลภายนอก 

ทั งนีจาํนวนเงนิจาํกดัความรบัผดิจะไม่เกนิจํานวนเงนิที�ระบุในตารางกรมธรรมไ์ม่ว่าจะจาํนวนผูม้สีทิธิ qไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนกี�รายกต็าม 
การดาํเนินการเรียกรอ้ง 

 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ตกลงยนิยอม เสนอ หรอืใหส้ญัญาว่าจะชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่บุคคลใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั 
บรษิทัมสีทิธเิขา้ดาํเนินการต่อสูค้ดทีาํการประนีประนอมในการเรยีกรอ้งใดๆ หรอืฟ้องบุคคลใดใหใ้ชค้วามเสยีหายเพื�อประโยชน์ของ
บรษิทัในนามของผูเ้อาประกนัภยัรวมทั งมดุีลยพนิิจในการดาํเนินคดแีละทาํการประนีประนอมในการเรยีกรอ้งใดๆ ในการนีผูเ้อาประ
กนัภยัตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืตามที�บรษิทัตอ้งการ 

******************************* 
 

 


