
MU02A-CH / 2561 เฉิงต-ูไหโ่หลวโกว-คงัตงิ 5 วนั 3 คืน 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Super Save  
ไหโ่หลวโกว-คงัตงิ-มูเ่กอ้ชวั  

5 วนั 3 คนื 
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ราคารวม คา่วซีา่จนี 1,500 บาท / คา่ธรรมเนยีมตวั (คา่ประกนัภยัทางอากาศ + คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ +ภาษี
สนามบนิไทย+ภาษีสนามบนิจนี 4,500.-อตัราวันท ี14 พ.ค. 2561 * ผูเ้ดนิทางทราบวา่หากคา่ธรรมเนยีมมกีารปรับ
เพมิจะตอ้งชําระสว่นตา่งทเีพมิขนึตามจรงิ โดยถอือตัราวันออกตวัเป็นสําคัญ) 

หมายเหต ุบรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว, ทกุทนัีงมปีระกนัอบุตัเิหตวุงเงนิหนงึลา้นบาท *เงอืนไขตามกรมธรรม ์

ราคาไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ ทปิคนรถทอ้งถนิ และ ทปิหวัหนา้ทวัร(์200หยวนตอ่ท่าน), รายการอาจมกีาร
สบัเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม  

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่กรุป๊ 

15 – 19 ก.ย. 2561 23,999.- 3,500.- รวมแลว้ 

    

* ไมม่รีาคาเด็ก *ไมแ่จกกระเป๋า 

 
กําหนดการเดนิทาง  
วนัทแีรก สวุรรณภมู-ิเฉงิต-ูคงัตงิ-สะพานหลตูงิ 

00.30 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิไชน่่า อสี
เทรน์แอรไ์ลส ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

03.25 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ MU5036  

07.30 น. ถงึนครเฉิงตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ
ภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุน่ ฤดหูนาวทไีมห่นาวนัก
และมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุ่ม
นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยธีเิบตเมยีวหยุ เชยีง นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

09.00 น. นําทา่นรับประทานอาหารเชา้ทภีตัตาคาร ใกลส้นามบนิ 

                ออกเดนิทางสูเ่มอืงคังตงิ “คังตงิ” เป็นชอืทชีาวฮนัตังขนึแปลว่า “สถานทแีห่งความมันคง” คังตงิ 
  ในอดตีเป็นสถานทคีา้ขายแลกเปลยีนสนิคา้ของสองวัฒนธรรมทเิบต-จนีมานานหลายรอ้ยปี มเีพลง
  พนืบา้นทโีดง่ดัง คอื "คังตงิฉงิเกอ" (KANGDING LOVE SONG) บรรยายถงึเมฆขาวบนทอ้งฟ้า ทุง่
  หญา้ ป่าสน และฝงูมา้เสน้ทางจะเลาะเลยีบภเูขาลําธารและนําตกทสีวยงาม นําท่านลอด “เออ้รห์
  ลงัซาน” อุโมงค์ทตีังอยู่ในทรีาบสูง เป็นอุโมงค์ทยีาวทีสุดในประเทศจีน มคีวามยาวถงึ 4,175 
  เมตร อุโมงค์นีเชอืมระหว่างหย่าอันกับเขตชนกลุ่มนอ้ยเผ่าจา้งทเิบต ววิทวิทัศน์เมือก่อนและ
  หลังจากผา่นอโุมงคไ์ปแลว้จะต่างกันโดยสนิเชงิ เป็นทน่ีาอัศจรรยเ์สมอืนแบง่แยกภมูปิระเทศออก
  จากกนั 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  ผ่านเมอืงหลูตงิ นําชมสะพานหลูต่งิเฉยีว สะพานแขวนเก่าแก่ทสีุดของจนี สรา้งเมอืปี ค.ศ. 
1705 สมัยจักรพรรดคิังซ ีแห่งราชวงศช์งิ ยาว 103 เมตร กวา้ง 2.8  เมตร ใชโ้ซเ่หล็ก 13 เสน้ขงึ
ระหวา่งสองฝัง พนืสะพานปดูว้ยไมก้ระดาน สะพานแหง่นมีคีวามสําคัญในประวัตศิาสตรย์คุใกลข้อง
จนี เมอืกองทัพแดงสูร้บกบักองทัพของรัฐบาลเจยีงไคเชค็ในปี ค.ศ. 1935 และไดส้รา้งวรีกรรมพลี
ชพีในการแยง่ยดึสะพานนมีาจากกองทัพกก๊มนิตัง  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักทคีังตงิ LAMUZHELIKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  
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วนัทสีอง  คงัตงิ-อทุยานมูเ่กอชวั-มอ่ซ-ีไหโ่หลโกว 

07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านสูอุ่ทยานมูเ่กอชวั (ทะเลสาบคนป่า) เนอืงจากเป็นเขตทมีรีอยต่อระหว่างเขตอณุหภูมิ
รอ้น-อบอุน่ จงึทําให ้“มูเ่กอชวั” รายลอ้มดว้ยเทอืกเขา ป่าไมด้กึดําบรรพ ์ทุง่หญา้ มทีะเลสาบนําใส
แจว๋นับสบิแหง่  บนพนืทกีวา่ 350 ตารางกโิลเมตร มตีน้กหุลาบพันปีมากนับ 100,000 ตน้ รวม 68 
สายพันธุใ์นบรเิวณอทุยานแห่งนี ในชว่งเดอืน 4–9 จะเรมิออกดอกบานสะพรังรายลอ้มหุบเขาไล่
จากระดับความสงู 2,800 เมตรขนึไป นําท่านเปลยีนรถภายในอทุยานเพอืตระเวนชมตามจุดต่าง ๆ 
เรมิตน้ไต่ระดับจากความสูง 2,800 เมตร รถเรมิวงิตามเสน้ทางขนึไปจนถงึจุดทีความสูง 3,780 
เมตร มนํีาตกนอ้ยใหญ่สลับกับโขดหนิรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กโิลเมตร สัมผัสความงดงาม
ของหบุเขาตูเ้จยีน หบุเขาความยาว  8 ก.ม. ทเีกดิจากการสรรสรา้งของธรรมชาต ิเวลาลมแรงพัด
โบกโบยผ่านหุบเขา จะเกดิเสยีงรอ้งฟังประหนงึธรรมชาตกํิาลังเปล่งเสยีงรอ้งตอ้นรับการมาเยอืน
ของเรา แลว้นําทา่นชมสูท่ะเลสาบมูเ่กอชวั ซงึสงูจากระดับนําทะเลประมาณ 3,780เมตร กนิเนอืที
ประมาณ 40 ตร.กม. ดา้นหนงึของทะเลสาบมหีาดทรายสทีองเรยีกวา่หาดแหง่ความรัก  เม็ดทราย
ละเอยีดเป็นสเีหลอืงทองขนาดของหาดเปลยีนแปลงไปตามความสูงตําของระดับนําในทะเลสาบ 
ทะเลสาบทอียูใ่จกลางอทุยานรายลอ้มดว้ยหุบเขาตูเ้จยีน ตรงขา้มของทะเลสาบคอืทุง่หญา้ทะเล
แดง ไกลสดุลูกหูลูกตา  ความกวา้งไกลของทะเลสาบทําใหเ้ห็นเหมอืนเป็นทะเลอยูใ่นท่ามกลาง
ทุง่หญา้ นําทา่นไตร่ะดับลงมาสูบ่รเิวณ บอ่นําแรส่มนุไพร  ซงึอดุมไปดว้ยแร่กํามะถันในนําเป็นยา
รักษาโรคได ้นําท่านแชเ่ทา้ 30 นาท ีเพอืชว่ยผ่อนคลายหายเครยีด (นังแชแ่ค่หัวเขา่) ท่ามกลาง
ธรรมชาต ิแชเ่ทา้ไปชมิไขต่ม้นําพรุอ้นไป ลันลา..ลันลา จนสมควรแกเ่วลาแลว้ลงจากอทุยาน 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําท่านเดนิสูไ่ห่โหลโกว ตําบลม่อซ ี(ใชเ้วลา 2 ชวัโมง) เมอืงเล็กๆกลางหุบเขา ทยีังคงรักษา
รูปแบบวถิชีวีติดังเดมิของคนในทอ้งถนินเีอาไวจ้นถงึปัจจุบัน เมอื ค.ศ.1935 ตําบลมอ่ซเีคยเป็นที
จัดตังกองทัพแดงภายใตก้ารนําของเหมาเจ๋อตงและจูเต๋อ เพอืต่อสูก้ับกองทัพก๊กมนิตัง และเป็น
ตําบลทตีังของอทุยานธารนําแข็งไห่โหลโกว เดนิทางผ่านสะพานตา้ตูซ้งึเชอืมเสน้ทางสู่ไห่โหล
โกว 

18.30 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ีCHANG ZHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม  มอ่ซ-ีอทุยานไหโ่หลโกว-ธารนาํแข็ง-เชงิเขางอ้ไบ ๊

06.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านสูเ่ขตอทุยานไห่โหลโกว แลว้นําท่านนังรถกระเชา้ทันสมัยขนึสูแ่คม้ป์ท ี4 ชมววิของป่า
สน ภเูขาสงูทสีวยงามดังสวติเซอรแ์ลนด ์ท่านจะไดช้มธารนําแข็งทมีอีายเุพยีง 1,600 ปี ทอดตัว
จากชอ่งเขาสงูลงเรอืยมาจนถงึพนืราบ โดยมภีเูขากงกา่สงูกว่าเจ็ดพันเมตรเป็นฉากหลังดูตระการ 
ธารนําแข็งไหโ่หลวโกวแหง่นมีคีวามยาวถงึ 1,080 เมตร กวา้ง 1,100 เมตร คงตัวอยูใ่นละตจิูดที
ตํามากคอืประมาณสองพันกว่าเมตรจากระดับนําทะเล อสิระใหท้่านถ่ายรูป จนเวลาสมควรนําท่าน
นังกระเชา้กลับ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางจากตําบลมอ่ซ ีไปเชงิเขางอ้ไบ(๊ประมาณ 4 ชวัโมง) 
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20.00 น.       ถงึงอ้ไบ ๊รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทสี ี เชงิเขางอ้ไบ-๊วดัตา้ฝอ-ลอ่งเรอืเลอ่ซาน-เฉงิต-ูรา้นนวด-รา้นผา้ไหม-กรงุเทพฯ 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
  นําท่านชมวดัตา้ฝอฉานยว่น ตังอยู่ใกลเ้ชงิเขางอ้ไบ ้ชอืเดมิวัดตา้ฝอซอื (วัดพระใหญ่)  ตาม

ตํานานบนัทกึไวว้า่ ในสมยัราชวงศห์มงิ พระหวฉูงไดใ้ชเ้วลา 15 ปี สรา้งวัดน ีแลว้ประดษิฐานองคเ์จา้
แม่กวนอมิสหัสหัตถส์หัสเนตร สูง 12 เมตร พระพุทธรูปองคม์หมึาทีหล่อดว้ยทองสัมฤทธทิังองค์
ประณีตงดงาม ฮองไทเฮาของจักรพรรดวิ่านลใีนสมัยราชวงศ์หมงิ ทรงพระราชทานชอืใหว้ัดนีว่า 
"วัดตา้ฝอซอื" ตอ่มาองคเ์จา้แมก่วนอมิพันตาพันมอืสงู 12 เมตรนันถูกทําลายไปในปี ค.ศ. 1958 ซงึ
เป็นช่วงเวลาทีคนจีนนําโลหะทุกอย่างไปถลุงรวมกับเหล็กกลา้ วัดนีไดก้่อสรา้งขนึและเปิดเป็น
ทางการอกีครงัในปี ค.ศ. 2008 บนเนอืท ี200 กวา่ไร ่แบง่เป็น 3 เขต ทศิเหนอืเป็นเขตไหวพ้ระขอพร  
เขตกลางเป็นเขตวัฒนธรรมและศลิปะในการทําสวนจนี และเขตทศิใตเ้ป็นสถาบนัการศกึษาทางพุทธ
ศาสนา วหิารหลักในวัดน ีไดแ้ก ่วหิารพระสังขจาย วหิารพระโพธสิัตวต์จัีง วหิารพระโพธสิัตวเ์หวนิซ ู
วหิารพระไภษัชคุรุ วหิารพระโพธสิัตวเ์จา้แมก่วนอมิ วหิารพระโพธสิัตวผ์ู่เสยีน วหิารตา้สงเป่าเตยีน 
เป็นตน้    

 

 

 

 

 

 
 

 

 นําเดนิทางไปเล่อซาน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  ถงึเล่อซานนําท่านลงเรอื ชมเกาะเลอ่ซาน ซงึมรีูปพรรณดัง
พระนอนกลางทะเล จากบนเรอืท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน 
ซงึเป็นพระแกะสลักภผูาทใีหญ่ แกะสกัดเขา้ไปในหนา้ผาหนิ สงู 
71 เมตร เฉพาะพระเศยีรสูง 14.7 เมตร กวา้ง 10 เมตร พระ
กรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกวา้ง 
8.5 เมตร นวิพระบาทแตล่ะนวิสงูท่วมหัวคน (ซานซอืยจีุนโฝ โฝ
ซอืยีจัวซาน – ภูเป็นพระรูปหนึง พระคือภูลูกหนึง) ใชเ้วลา
กอ่สรา้งนานถงึ 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนําของหลวง
พ่อไห่ทง โดยใชเ้งนิบรจิาคของชาวบา้น พระพักตรจ์ะหันออกมาทางแม่นําหมงิเจยีง เพอืเป็นสริิ
มงคลปกป้องภัยนําท่วมจากการเออ่ลน้ของแมนํ่า 3 สาย (หมงิ เจยีง ซงิอเีจยีง ตูเ้จยีง) ทมีาบรรจบ
พอดทีเีมอืงเลอ่ซาน แลว้เดนิทางกลับเฉงิต ู 

 ** นําทา่นไปชมรา้นยาทาแกนํ้ารอ้นลวก ทมีชีอืเสยีงรูจ้ักกนัดใีนนาม “บวัหมิะ” ใหท้า่นไดรั้บฟังการ
บรรยายถงึสรรพคณุสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้  

 **แวะซอืของดเีมอืงจนี อาท ิผา้ไหม หรอื รา้นยางพารา  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสนามบนิ 

23.30 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีMU5035 
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วนัทหีา้ กรงุเทพฯ 

02.25 น. +1 (เชา้วันรุง่ขนึ) กลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
อตัรานรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไชน่าอสีเทรน์แอรไ์ลส ์
 คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่
 คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
 คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ 
 คา่ภาษีสนามบนิจนี 
 คา่วซีา่จนี 1,500บาท 
 คา่บตัรผา่นประต ู เขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทนํีาหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศคา่เบยีประกนัภยัในจนี   
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 

คา่บรกิารไมร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

 

หมายเหต ุ รายการอาจมกีารสับเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไม่
เทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดทํ้า
ประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรับผดิชอบ
ในค่าใชจ้่ายทีอาจจะเกดิขนึไดอ้ันเนืองมาจากการเปลียนแปลง การล่าชา้การยกเลกิเทียวบนิ เรือ รถไฟ หรือ
คา่ใชจ้า่ยทอีาจจะเกดิขนึไดอ้นัเนอืงมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิและกรณี
สดุวสิัยอนืๆ ทบีรษัิทไมอ่าจควบคุมได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 
ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของ
เงนิตราตา่งประเทศหรอื/และกรณสีายการบนิประกาศขนึคา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอนืๆ 

 

สํารองทนีงั  ชําระเงนิมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / ส่วนที
เหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 
ชํารดุ ใดๆ ทังสนิ ถา้ เกดิการชํารดุ เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง พนืหลังสขีาวเท่านัน ขนาด 1.5*2 นวิ จํานวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครอืงประดับ ไมใ่สเ่สอืแขนกดุ ไมใ่ส่
เสอืสขีาว ตอ้งเห็นใบหู ผมหนา้ตอ้งเหนือควิ อัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิท่านัน และตอ้งไม่ใชส่ตกิเกอร ์หรอื
รปูปรนิจากคอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุา
เตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 
4. กรณีเด็กอายุตาํกวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  
- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบยีน
บา้นของพ่อและแม ่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร 
ตอ้งมลีายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเทา่นัน 
- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น 
ของพอ่และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้ง
มลีายเซ็นของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเทา่นัน  
- สําเนาทะเบยีนบา้น - ใบเปลยีนชอื หรอื เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
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6. ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณี
ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูล
เท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์ อยา่ง
นอ้ย 15 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
8.โ ปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยนืวีซ่าใหม่การเรียกขอเอกสารเพมิเตมิหรือ
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
9. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการ
ยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์
10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทฯ) 
11. อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีตอ้งจ่ายเพมิใหส้ถานฑูตจีน เมือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าชา้ยืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสีย
คา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,100 บาท 

 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักค่าใชจ้่ายค่ามัดจําตัว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปตอ้งกา
รันตมีดัจํากบัสายการบนิและมกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซงึไมอ่าจขอ
คนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บ
คา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 
 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว,สายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทยีวตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 
 ความเสยีหายต่างๆทอียูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงานการจลาจลเปลยีนแปลง

กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สาํหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. ค่าใชจ้่ายการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ 

(เนืองจากอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, 
ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การ
ฆ่าตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิหตุ ใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทรีะบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัยเป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ที
โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 
* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่าง การเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทีออกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์
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* หากท่านมคีวามประสงค์ตอ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทีบรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เช่น ตอ้งการเพมิความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรือขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขนึ ฯลฯ ท่าน
สามารถตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุม
สวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์าก
บรษัิทหรอืตัวแทนประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


