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กรมธรรมป์ระกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ 
 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตบ้งัคบัเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลง
คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี บริษทัให้สัญญาต่อผูเ้อาประกนัภยั 
ดงัต่อไปน้ี 
การคุม้ครอง : ตามขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ยท่ีแนบติด 

 

เง่ือนไขทัว่ไป 
1. ค านิยาม : เพ่ือใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.1 “บริษทั” หมายความวา่ บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.2 “ตารางกรมธรรม”์ หมายความวา่ ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.3 “ผูเ้อาประกนัภยั” หมายความวา่ บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1.4 “อุบติัเหตุ” หมายความวา่ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนั และท าให้เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนา
หรือมุ่งหวงั 

1.5 “ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร” หมายความว่า ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ใน
อาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

1.6 “ทุพพลภาพชัว่คราว” หมายความวา่ ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานในอาชีพประจ า
ตามปกติไดโ้ดยส้ินเชิงหรือบางส่วนในชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

1.7 “อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์” หมายความวา่ ไมก้อลฟ์ ถุงกอลฟ์ หรือรถลากถุงกอลฟ์ 
 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปล่ียนแปลงขอ้ความในสัญญาประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันภยัน้ีรวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญา
ประกนัภยั การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 

3. เง่ือนไขบงัคบัก่อน 

บริษทัไม่ตอ้งรับผดิชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัได้
ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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4. หนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัภยัในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยัน้ี ผู ้
เอาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

4.1 แจง้ความเสียหายท่ีผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูก่้อให้เกิดข้ึนแก่บุคคลภายนอก หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายท่ีผู ้
เอาประกนัภยัไดรั้บเน่ืองจากอุบติัเหตุ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมี
การเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ี
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

4.2 แจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจโดยทนัที ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไวถู้กขโมย หรือโจรกรรมและ
จะตอ้งกระท าการทุกอยา่งเท่าท่ีจะกระท าไดเ้พ่ือช่วยใหไ้ดต้วัผูก้ระท าผิดมาลงโทษ และเพ่ือติดตามทรัพยสิ์นนั้นคืนมา 

4.3 ส่งรายการความสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่บริษทัภายใน 15 วนั นบั
แต่ไดท้ราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง พร้อมทั้งจดัส่งบรรดา             รายละเอียดและ
เอกสารหลกัฐานอนัเก่ียวกบัความสูญเสียหรือความเสียหายตามท่ีบริษทัตอ้งการ และตอ้งให้ความร่วมมือกบับริษทัตาม
ความจ าเป็น 

4.4 ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัเสียชีวิตหรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ให้ส่งหลกัฐาน      ภายใน 180 วนั 
นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุ และบริษทัมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในระหวา่งท่ีบริษทัพิจารณาการเรียกร้องค่า
ทดแทนตามท่ีเห็นสมควร รวมทั้งการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 

4.5 ส่งต่อใหบ้ริษทัทนัทีเม่ือไดรั้บหมายศาลหรือค าสัง่หรือค าบงัคบัของศาล 

4.6 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือให้สัญญาวา่จะชดใชค้่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้
รับความยนิยอมจากบริษทัเวน้แต่บริษทัมิไดจ้ดัการต่อการเรียกร้องนั้น 

4.7 ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจ าเป็นเพ่ือให้บริษทัตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือต่อสู้ขอ้
เรียกร้องใดๆ หรือฟ้องคดีไดแ้ละบริษทัมีสิทธิท าการประนีประนอมในนามของผูเ้อาประกนัภยัต่อการเรียกร้องใดๆ 
 

5. การจ ากดัความรับผิดของบริษทั 

ความรับผิดของบริษทัภายใตส้ัญญาประกนัภยัน้ี จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดท่ีระบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

6. การจ่ายค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ดงัต่อไปน้ี 
6.1 ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนอกเหนือจากเหตุทุพพลภาพจะจ่ายโดยพลนั เม่ือ

ไดรั้บ  หลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 
6.2 ส าหรับความเสียหายเน่ืองจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายให้ในวนัครบก าหนดทุกๆ ส่ีสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ทุพพลภาพแต่ทั้งน้ีไม่เกิน 52 สปัดาห์ 
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7. การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผู ้
มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทัและหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้
พิพาทนั้น โดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้ าการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามขอ้บงัคบักรมการประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 

8. การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

8.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณี
น้ี บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหักเบ้ียประกันภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

8.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมีสิทธิ
ไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืนหลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก
ตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น  

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
 

ส่วนท่ี 1   ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนในนามของผูเ้อาประกนัภยั ส าหรับ 
1.1 จ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายท่ีจะชดใชเ้ป็นค่าเสียหายในขณะท่ีหรือ        สืบเน่ือง

จากการฝึกหดัการซอ้ม หรือการเล่นกอลฟ์ ในสนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกหดักอลฟ์สาธารณะต่อ 

1.1.1 การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเจ็บป่วยของบุคคลใดๆ ซ่ึงมิใช่บุคคลใน
ครอบครัวท่ีอยูด่ว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

1.1.2 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลใดๆ ซ่ึงมิใช่เป็นทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อาประกนัภยั 
หรือบุคคลในครอบครัวท่ีอยูด่ว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยัเป็นเจา้ของหรือ    ครอบครองหรืออยูใ่น
ความดูแลหรือควบคุมหรือก าลงัใช ้

1.2 จ านวนเงินอันเก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม ์    
ประกนัภยัน้ีส าหรับ 

1.2.1 ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชดใชใ้หก้บัผูเ้รียก
ร้อง 

1.2.2 ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปดว้ยความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผูแ้ทนโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัภายใตบ้งัคบัเง่ือนไข ความคุม้ครองขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่ง
กรมธรรม์       ประกนัภยั ส าหรับความรับผิดซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัก่อไว ้แต่ผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมายนั้น
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ตอ้งปฏิบติัครบถว้นตามและอยู่ภายใตบ้งัคบัสัญญาประกนัภยัน้ีเท่าท่ีจะใช้บงัคบัไดเ้สมือนว่าตนเป็นผูเ้อา
ประกนัภยั 

จ านวนเงินจ ากดัความรับผิดของบริษทัภายใตส่้วนท่ี 1 ส าหรับความเสียหายรายหน่ึงหรือหลายราย       รวมกนั
ต่อเหตุการณ์คร้ังหน่ึงจะไม่เกิน 500,000.00 บาท 

 

ส่วนท่ี 2   ความบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 
บริษทัให้การคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ซ่ึงเกิดจากปัจจัย

ภายนอก ของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุในขณะท่ี หรือสืบเน่ืองจากการฝึกหดั การซอ้มหรือการเล่นกอลฟ์ในสนามกอลฟ์
หรือสนามฝึกหดักอลฟ์สาธารณะ และท าใหเ้กิดผลดงัต่อไปน้ี .- 

2.1 การเสียชีวิต 

ถา้ความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวติภายใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุก็ดี หรือความบาดเจบ็
ท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหเ้ป็นจ านวนเงิน 200,000.00 บาท 

2.2 การสูญเสียอวยัวะและสายตา 

ถา้ความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการสูญเสียโดยส้ินเชิงถาวรดงัก าหนดขา้งล่างน้ี       ภายใน 
180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งัน้ี 

200,000.00 บาท ส าหรับมือสองขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 

200,000.00 บาท ส าหรับมือหน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้   

200,000.00 บาท ส าหรับมือหน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

200,000.00 บาท ส าหรับเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

100,000.00 บาท ส าหรับมือหน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ   

100,000.00 บาท ส าหรับเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้   

100,000.00 บาท ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

การสูญเสียโดยส้ินเชิงถาวรใหร้วมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะนั้นโดยส้ินเชิงถาวร 

การสูญเสียสายตา หมายความถึงตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
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2.3 ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 

ถา้ความบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร ภายใน 
180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุและทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรนั้น ไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
บริษทัจะจ่าย           ค่าทดแทนใหเ้ป็นจ านวนเงิน 200,000.00 บาท 

2.4 ทุพพลภาพชัว่คราว 

ถา้ความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตกเป็นทุพพลภาพชัว่คราวภายใน 180 วนั นบัแต่วนั
เกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นระยะๆ เป็นจ านวนเงิน 1,000.00 บาทต่อสัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาทุพพลภาพแต่เป็นเวลาไม่เกิน 52 สัปดาห์ 

บริษทัจะเลิกจ่ายค่าทดแทนขอ้น้ีทนัที หลงัจากมีกรณีตอ้งจ่ายค่าทดแทนท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ 2.1 หรือ ขอ้ 2.2 หรือ ขอ้ 
2.3 

2.5 การรักษาพยาบาล 

ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกันภัยต้องมีการรักษาโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ท่ีมี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายหรือตอ้งรักษาในโรงพยาบาล หรือตอ้งจา้งพยาบาลท่ีมีใบอนุญาต
เพื่อใหก้ารพยาบาล 

บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชจ่้ายไปจริง ซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 52 สัปดาห์ นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุ

ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาลและค่าพยาบาล แต่ไม่เกินจ านวนเงินสูงสุด 20,000.00 บาท ต่อ อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

 

ส่วนท่ี 3   อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ 
อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ซ่ึงไดเ้อาประกนัภยัไวต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีสูญหายหรือเสียหาย         

เน่ืองจากอุบติัเหตุ หรือเหตุการณ์อนัไม่อาจคาดหมายไดใ้นขณะท่ีหรือสืบเน่ืองจากการฝึกหดั การซ้อม หรือ
การเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะหรือในขณะเดินทางไป-กลับโดยตรง
ระหวา่งท่ีพกัของ              ผูเ้อาประกนัภยักบัสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหดักอล์ฟสาธารณะดงักล่าว บริษทั
จะซ่อมแซมหรือจ่ายค่าสินไหม       ทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั ส าหรับการเสียหายหรือสูญหายนั้น 

จ านวนเงินจ ากดัความรับผิดของบริษทัตามส่วนท่ี 3 รวมทั้งส้ินไม่เกิน 20,000.00 บาท ต่อการสูญเสียหรือเสียหาย

แต่ละคร้ังและตลอดระยะเวลาประกนัภยั 
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การจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับความสูญหายหรือเสียหายของไมก้อลฟ์นั้น บริษทัจะหักค่าเส่ือมร้อยละ 10 ต่อปี 

ของราคาปัจจุบนัส าหรับไมก้อลฟ์ชนิดเดียวกนั แต่ทั้งน้ีบริษทัจะชดใชใ้หไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินจ ากดัความรับผิด

ของบริษทัตามส่วนน้ีต่อไมก้อลฟ์ 1 อนั 

ส่วนท่ี 4   รางวลัพิเศษส าหรับ “โฮล-อิน-วนั” 
4.1 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัสามารถท า “โฮล-อิน-วนั” ไดใ้นการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการภายใต ้

กฎ ระเบียบ ในการแข่งขนั ณ สนามกอลฟ์ท่ีมีไม่นอ้ยกวา่ 18 หลุม โดยเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ร่วมแข่งขนัได้
และ         “โฮล-อิน-วนั” ดงักล่าวน้ี ไดล้งลายมือช่ือรับรองโดยผูแ้ข่งขนั ผูจ้ดัการสนามและผูจ้ดัการแข่งขนั 
ผูเ้อาประกนัภยัจะมีสิทธิไดรั้บเงินรางวลัจ านวน 15,000.00 บาท 

4.2 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัสามารถท า “โฮล-อิน-วนั” ไดใ้นการเล่นนอกเหนือจากการแข่งขนัท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 

4.1 และ “โฮล-อิน-วนั” ดงักล่าวไดล้งลายมือช่ือรับรองโดยผูจ้ดัการสนาม ผูเ้อาประกนัภยัจะมีสิทธิไดรั้บเงินรางวลัจ านวน 

10,000.00 บาท 

เม่ือมีการจ่ายเงินรางวลั “โฮล-อิน-วนั” ไปคร้ังหน่ึงแลว้ ไม่วา่กรณีใดจะไม่มีการให้เงินรางวลัส าหรับ “โฮล-อิน-

วนั” คร้ังต่อไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีเอาประกนัภยัไวน้ี้ 

 

 

 

ขอ้ยกเวน้ 
 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความรับผดิใดๆ ซ่ึงเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี.- 

1. สงคราม (ไม่วา่จะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศตัรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวติั การกบฎ การท่ีประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล การ
จลาจล การนดัหยดุงาน 

2. ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ อนัเน่ืองมาจากการสึกหรอหรือเส่ือมสภาพของอุปกรณ์นั้น 
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