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Travel safe and sound across Thailand’s national parks

Coverage Duration: 7 days

from stamped entry date on National Park ticket
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Travel with confidence covered by Insurance, Every injury... Insurance Pays

According to government’s policy to enhance quality of Thailand tourism industry in order to upheave quality of
tourist attractions and ensure safety standard for all travelers visiting to Thailand’s national parks, Department
of National Parks have launched a new project “Travel safe and sound across Thailand’s national parks”
in cooperation with Krungthai Panich Insurance Public Company Limited rendering Personal Accident Insurance
coverage to all travelers visiting to National Parks. The medical treatment within hospital networks shall be
‘Cashless Scheme’. The tourist does not need to prepaid and reimburse with insurance company and other
coverage and benefits as detailed below;

Thai National Parks PA (Insurance for Traveler to National Parks)

Type of Insurance: Personal Accident
Insured:
Traveler visits to National Parks and purchases insurance
Duration of Coverage: 7 days (from stamped entry date on National Park ticket)
Territory:
Within the National Park (which insurance being purchased)
Coverage (insured age of 3-60 year old)
Accidental Death or Dismemberment or Permanent Disability (Aor.Bor. 1)
arising from
- Accident
- Homicide and physical assault
- While driving or riding motorcycle
Medical expense incurred by accident including homicide or assault
Per accident (exclude while driving or riding motorcycle)

Sum Insured (THB)
Thai
Foreigner
300,000
100,000
100,000
10,000

400,000
100,000
100,000
15,000

Claim Process
1. Medical treatment within hospital networks
Insured presents
- National Park ticket
- Insurance Slip
- ID card or Passport
- Incident Report

Network hospital
verifies
Eligibility/ validity
At 24-hr Call Center

Yes

Cashless
medical treatment

No

Insured pays the medical bill
and reimburse with
Krungthai Panich Insurance
2. Medical treatment outside hospital networks
The insured pays the medical bill and submits the original receipt to Krungthai Panich Insurance together with
National Park Ticket + Insurance Slip + Copy of ID card / Passport + Original medical receipt
3. Reimbursement claim or Death or Permanent Disability
Insured reports claim directly to Krungthai Panich Insurance through the following channels:
Channel of Claim Notification
1. Website www.kpi.co.th menu Customer Service > General Claim Service
and choose claim type; Thai National Parks PA and attach files
2. Postal (only for medical reimbursement claim) > submit original receipt to
Krungthai Panich Insurance Public Company Limited (General Claims Department floor 18)
1122 KPI Tower New Petchaburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Medical Reimbursement Claim under following circumstances;
1. Hospital network justifies that the accident occurred over 24 hours prior to 1st visit
2. Treatment by hospital or clinic outside the insurance networks
3. Cause of injury is unclear between illness or accident
The insurer shall approve claim reimbursement within 15 days upon receive completion of claim document.
Over 370 Hospital and Clinical Networks throughout Thailand
Search your nearby networks at www.kpi.co.th menu Customer Service > Hospital Search > Thai National Park PA
24 hour Hospital Care Service +66 2232 8599
General Claims Department - Krungthai Panich Insurance Public Company Limited
Email: AandH@kpi.co.th Tel: +66 2624 1111 ext. 4934, 4952 (Mon to Fri 8.30-16.30)
For more information please visit www.dnp.go.th
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ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ เพ�อยกระดับแหลงทองเที่ยวของประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยว
ที่มีคุณภาพและเพิ่มความมั่นใจแกนักทองเที่ยวที่จะเขามาทองเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยาน ในการดูแลดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรมอุทยานแหงชาติจึงไดจัดทำ “โครงการทองเที่ยวทั่วไทย อุนใจเม�อไปอุทยาน” โดยไดลงนาม
ความรวมมือกับบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำแผนประกันภัยอุบัติเหตุ เพ�อใหความคุมครองแก
นักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการในพื้นที่อุทยานในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะชวยดูแลคารักษาพยาบาลเม�อประสบอุบัติเหตุ โดยนักทองเที่ยว
ไมตองสำรองจายสำหรับการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือขาย และความคุมครองอ�นๆ ตามกรมธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Thai National Parks PA (ประกันภัยนักทองเที่ยวอุทยาน)
ประเภทการประกันภัย:
ผูเอาประกันภัย:
ระยะเวลาเอาประกันภัย:
อาณาเขตความคุมครอง:

ประกันภัยอุบัติเหตุ
นักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติที่ซื้อประกันภัย
7 วัน (นับตั้งแตวันประทับตราวันที่บัตรเขาชมอุทยานแหงชาติ)
ภายในอุทยานแหงชาติ

ความคุมครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ชาวไทย
ชาวตางชาติ

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เน�องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป
- การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย
- การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
คารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย
ตออุบัติเหตุแตละครั้ง (ไมรวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต)

300,000
100,000
100,000
10,000

หมายเหตุ คุมครองผูเอาประกันภัยอายุ 3 - 60 ป

400,000
100,000
100,000
15,000

ขั้นตอนการเคลม
1. กรณีเขารับบริการในสถานพยาบาลเครือขาย
ผูเอาประกัน ย�น
- ตั๋วเขาอุทยาน
- ตั๋วประกันภัย
- บัตรประชาชน/ พาสปอรต
- Incident Report

โรงพยาบาลเครือขาย
ตรวจสอบความคุมครอง
ที่ Call Center 24-hr

Yes

ไมตองสำรองจาย
คารักษาพยาบาล

No

สำรองจาย
คารักษาพยาบาล
2. กรณีเขารับบริการในสถานพยาบาลที่ ไม ใชสถานพยาบาลเครือขาย
ผูเอาประกันจะตองสำรองจายคารักษาพยาบาลกอน และนำหลักฐานเพ�อมาแจงเคลมกับ บริษัทฯ โดยแนบเอกสารดังนี้
ตั๋วเขาอุทยาน + ตั๋วประกันภัย + สำเนาบัตรประชาชน / พาสปอรต + ใบเสร็จคารักษาพยาบาล (ตนฉบับ)
3. กรณีสำรองจายคารักษาพยาบาล เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
ผูเอาประกันภัยสามารถแจงเคลมมายังบริษัทฯ ตามชองทางการแจงเคลมดังนี้
ชองทางการแจงเคลม
1. ทางเว็บไซต www.kpi.co.th เมนู บริการลูกคา > แจงเคลมประกันภัยอ�นๆ เลือก ประกันภัยนักทองเที่ยวอุทยาน
(โปรดแนบไฟลเอกสารเพ�อใชประกอบการพิจารณา)
2. ทางไปรษณีย (สำหรับกรณีสำรองจายคารักษาพยาบาล) > สง ใบเสร็จคารักษาพยาบาล (ตนฉบับ)
มายัง บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฝายสินไหมทั่วไป ชั้น 18)
1122 อาคารเคพี ไอทาวเวอร ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กรณีที่ตองสำรองจายคารักษาพยาบาล ไดแก
1. โรงพยาบาลพิจารณาวาไม ไดมาพบแพทยภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
2. เขารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนอกเครือขาย
3. สาเหตุการเจ็บปวยไมสามารถระบุไดชัดเจน วาเกิดจากอุบัติเหตุหรือสุขภาพ
ระยะเวลาในการพิจารณาคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ไดรับเอกสารครบถวนถูกตอง
เครือขายโรงพยาบาลและคลินิกมากกวา 370 แหงทั่วประเทศ
คนหาสถานพยาบาลไดที่ www.kpi.co.th เมนู บริการลูกคา > คนหาสถานพยาบาล เลือก ประกันภัยนักทองเที่ยวอุทยาน
24-hr Hospital & Care Service 0 2232 8599
ติดตอฝายสินไหมทั่วไป บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อีเมล AandH@kpi.co.th โทร. 0 2624 1111 ext. 4934, 4952 (จันทร-ศุกร 8.30-16.30 น.)
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม www.dnp.go.th
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