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        ขาพเจามีความประสงคจะลงทะเบียนเพ่ือขอเอาประกันภัยการเดินทางตางประเทศ กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด(มหาชน) ตามรายละเอียดดังน้ี 
        I would like to apply for travel abroad insurance with Muang Thai Insurance public company limited as the following details. 

 
ชําระเบี้ยประกันภัยโดย  
Paid by            
           1. ชําระเปนเงินสด หรือเช็ค  โดยส่ังจายในนาม  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
                           และขีดครอม (A/C Payee Only)  ที่ศูนยบริการลูกคาของบริษัทฯ      

Cash or Check, Please cross “A/C Payee Only” and make check payable to “Muang Thai Insurance Plc.”  
(Pay at the Customer Service Center of the company) 

 2. จายเช็ค/ดราฟ  ขีดครอมในนาม  “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)” 
(กรุณาระบุ ช่ือและนามสกุล ลงบนดานหลังเช็ค/ดราฟ  พรอมแนบใบคําขอเอาประกันภัย  แลวสงโดยไปรษณียมายัง  
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310) 
Check/Draft, Please cross “Muang Thai Insurance Plc.” (Please specify name and last name behind the 
check/draft and attached with this application send by post to “Muang Thai Insurance Plc.”                               
252  Ratchadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310)  

 3. บัตรเครดิต  (ประเภทวีซาและมาสเตอรการด ทุกธนาคาร)  
Credit Card (VISA, MASTER)  
 3.1 ชําระเบ้ียประกันภัย ดวยบัตรเครดิตที่สํานักงานใหญ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ        

                   Pay by Credit Card at Head Office on Ratchadaphisek Road, Bangkok 
 3.2  ยินยอมใหหักบัญชีบัตรเครดิต  ธนาคาร..................................................... 
                  Allow to debit the Credit Card account ………………………………. Bank  

                                หมายเลขบัตร      - - -  
          Credit Card No.  
                                                     วีซา / VISA                         มาสเตอรการด  / MASTER CARD        
 
                                                ช่ือสมาชิกบัตร (ภาษาอังกฤษ) Cardholder’s name……………........................................ 
                                                วันหมดอายุ(เดือน/ป) Expired (MM/YY)…..…/……...    
                                                ลายมือช่ือผูถือบัตรเครดิต (Cardholder’s Signature)………………….. 
                                                หมายเลขโทรศัพทติดตอ (Telephone No.).................................................................... 
                                                แลวสงใบคําขอเอาประกันภัยนี้โดยไปรษณียมายัง  บมจ.เมืองไทยประกันภัย 252 ถ.รัชดาภิเษก  
                                                                                                                            แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 
 
 

ใบคําขอเอาประกันภัย เมืองไทย เอ็นจอย วีซา แพลน /  Muang Thai Enjoy VISA plan Application Form  
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1.    ผูขอเอาประกันภัย (Applicant)              ช่ือ……………..………..………...…..….นามสกุล………….…..…….....…………                                   
        (กรุณากรอกช่ือทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)   Name…………………………………..…Last Name…………………………..….. 

(กรุณากรอกรายละเอียดที่เหลือเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด) 
ที่อยู(Address)   เลขที่(No.)……….….หมู(Moo)………..หมูบาน(Village)………………………….ซอย(Soi)………..……...………      
ถนน(Road)…………….………..แขวง/ตําบล(Sub-district)…..……………………..……เขต/อําเภอ(District) …………...….………
จังหวัด(Province)……….….….……….รหัสไปรษณีย(Zip Code)……………… โทรศัพทบาน(Home Tel. No).…………...……….
โทรศัพทที่ทํางาน (Office Tel. No)……………………………………….โทรสาร(Fax No)…………….………………………….…….
โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone No)……..………………………………..E-Mail Address……..…………..………………………….. 

2. ผูถือกรมธรรมประกันภัย : บุคคลหรือนิติบุคคลที่ซ้ือกรมธรรมใหกับผูขอเอาประกันภัย (ถามี)……………………………………...… 
(Name of the Policy Holder : Individual or corporate  who purchase this policy for the Applicant ,if any) 
ที่อยู(Address)   เลขที่(No.)……….….หมู(Moo)………..หมูบาน(Village)………………………….ซอย(Soi)………..……...………      
ถนน(Road)…………….………..แขวง/ตําบล(Sub-district)…..……………………..……เขต/อําเภอ(District) …………...….………
จังหวัด(Province)……….….….……….รหัสไปรษณีย(Zip Code)……………… โทรศัพทบาน(Home Tel. No).…………...……….
โทรศัพทที่ทํางาน (Office Tel. No)……………………………………….โทรสาร(Fax No)…………….………………………….…….
โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone No)……..………………………………..E-Mail Address……..…………..………………………….. 

3.    วัน/เดือน/ปเกิด (Date of Birth) .……/....…../……..(DD/MM/YY)        อายุ(Age)…………ป(Years)     
หมายเลขบัตรประชาชน (ID Card No)…………………………………………     อาชีพ/ตําแหนง(Occupation)…….……………..…  

4. ผูรับประโยชน(Beneficiary)………………………………………………ความสัมพันธ(Relationship)……………………………                

5. ระยะเวลาประกันภัย       รายเที่ยว    เร่ิมตนวันที่……./……./….….    ส้ินสุดวันที่………/…..…/……     รวม……..…วัน 
(Period Insured) (Short Period)     (From)     (DD/MM/YY)       (To)          (DD/MM/YY)       (Total)       (Days) 

        เที่ยวบินที่เดินทางไป (Depart by Flight No)…………………..  เวลา(At)…..…น.(am/pm) 
  ประเทศที่เดินทางไป (Country of destination)……….………………..…………..……… 

                       1  ป        เร่ิมตนวันที่ ………/….……/………      ส้ินสุดวันที่  ………./…....…/……… 
         (Annual)     (From)              (DD/MM/YY)                 (To)          (DD/MM/YY)    

 ……….………………………………………..    
(……….………………………………………..) 

ลายมือช่ือผูขอเอาประกันภัย (Applicant Signature) 
         …….../………/.……..    

 
หมายเหตุ  ความคุมครองน้ีจะมีผลบังคับใชเมื่อใบคําขอเอาประกันภัยท่ีถูกตองสมบูรณไดรับการพิจารณาอนุมัติจากบริษัทเรียบรอยแลว 
Remark : The coverage will be enforced after the complete and correct application is approved by  the company.  
 (สําหรับเจาหนาท่ีบริษัทฯ For officer only)   ช่ือผูสงงาน............................................. รหัสผูสงงาน.............................โทรศัพท.................................. 

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)   
ใหตอบคําถามทั้งหมดตามความจริงทุกขอมิฉะน้ัน บริษัทอาจถือเปนเหตุปฏเิสธความรับผิดชอบ
ตามสัญญาประกันภัยได  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865       
Reminder of the Office Insurance Commission (OIC)  Please answer all question truthfully 
otherwise the Company may have causes to deny liability under the Policy per section 865  
of the Civil & Commercial Code. 
 


