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SHOCK SALES ! XI’AN
ซอีาน-สสุานทหารหุน่

กาํแพงโบราณ-เจดยีห์า่นป่าใหญ่

+อาหารเกยีว-ตลาดอสิลาม 

 

SHOCK SALES ! XI’AN 
สสุานทหารหุน่ 

หา่นป่าใหญ ่

4 วนั 2 คนื 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  ดอนเมอืง-ซอีาน 

18.30 น. เช็คอนิพรอ้มกันทีท่าอากาศดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ชัน 2 บรเิวณแถวเคาร์เตอร์ 7 
ทางเขา้ประต ู6 สายการบนินกสกูต๊ โดยมเีจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

21.25 น. โดยเทยีวบนิท ีXW890 นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครซอีาน  

02.10 น. ถงึซอีาน เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตังอยูใ่นหุบเขาทมีแีมนํ่าเว่ยไหลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าว นาน
กว่า 6,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวม
ทังสนิ 12 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกับประเทศ
ตา่งๆ ทัวโลก เป็นจุดเรมิตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเลอืงชอื มโีบราณสถานโบราณวัตถเุกา่แกอ่นัลําคา่
และเป็นแหลง่ท่องเทยีวทสํีาคัญของจนี นําท่านเขา้ทพีัก  

 พักท ีSKYTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสีอง ซอีาน-สสุานทหารหุน่ดนิเผา-อาหารเกยีว-โชวร์าชวงศถ์งั 

09.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 เดนิทางสูตํ่าบล “หลนิถ่ง” ทมีชีอืเสยีงในการผลติผลทับทมิ นําชมสถานทสํีาคัญทสีดุของเมอืงซี

อาน ทไีดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 

คอื กองทพัทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์นิซ ี  แวะชมโรงงานตุ๊กตาดนิเผา เป็นตุ๊กตาดนิเผาที
จําลองจากของจรงิแตทํ่าขนาดเล็กลง   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

วนัเดนิทาง 

 
ราคาชนั 

Economy Class 
 

ราคาชนั 
Scoot Biz 

พกัเดยีวเพมิ วซีา่กรุป๊ 

17 – 20 ม.ีค. 61 16,999.- +5,000.- 3,000.- รวมแลว้ 

19 – 22 ม.ีค. 61 16,999.- +5,000.- 3,000.- รวมแลว้ 

ราคารวม ค่าวซี่า(กรุ๊ป) 800 บาท / ค่าธรรมเนียมตัว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชอืเพลงิ+ภาษี
สนามบนิไทย+ภาษีสนามบนิจีน * ผูเ้ดนิทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตัวมกีารปรับเพมิจะตอ้งชําระส่วนต่างที
เพมิขนึตามจรงิ โดยถอือตัราวันออกตวัเป็นสําคัญ) 

ราคาไมร่วม  คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 40 หยวน และ คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ 40 หยวน และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์40 หยวน  

หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลียน และ/หรือ เปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม * ครบ 10 คน ออก
เดนิทาง มไีกดพ์ดูไทย รับทซีอีาน / ครบ 16 คน เดนิทางโดยมหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอด
การเดนิทาง * บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว * ทกุทนัีงมปีระกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  
-คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยดั (Economy Class) ทรีะบวุันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 
จะมคีา่ใชจ้า่ยททีางสายการบนิกําหนดหรอืตามเงอืนไขของสายการบนิ) (ไมส่ามารถระบทุนีงับนเครอืงได ้ สาย
การบนิเป็นผูก้ําหนด Random Seat) 
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  กองทพัทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์นิซ ี(รวมรถเล็ก) นําชมหุน่ปันนักรบกองทหารอารักขาสสุาน 
ซงึถกูฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจินิซฮีอ่งเต ้สสุานทหารหุ่นแห่งนชีาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 
1974 เป็นจํานวนกวา่ 7,000 ตัว หุน่ทหารทกุตัวมขีนาดเทา่ตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่งกนัทกุตัว มี
บันทกึว่าสสุานแห่งนีใชแ้รงงานทาสเป็นจํานวนถงึ 726,000 คน ใชเ้วลากอ่สรา้ง 36 ปี นําชมประวัตฯิ
บนจอยกัษ์ 360 องศา ผา่นชมบรเิวณทคีาดวา่เป็นสสุานของจักรพรรดจินิซ ีปฐมจักรพรรดขิองประเทศ
จนีทไีดท้รงรวบรวม แผน่ดนิจนีใหเ้ป็นหนงึเดยีวไดสํ้าเร็จ ปัจจุบันมกีารคน้พบทตีังของสสุานแลว้แต่ยัง
ไมม่กีารเปิดสสุาน คงอยูใ่นระหว่างการศกึษาถงึวธิกีารป้องกันการเสอืม สภาพของวัตถุโบราณทอีาจ

เสยีหายเมอืถกูอากาศภายนอก  แวะซอืผา้ไหม สนิคา้ OTOP คณุภาพของจนี 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร *ชมิอาหารเกยีวขนึชอืของซอีาน   

  นําท่านเขา้ชมโชวร์าชวงศถ์งัอันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุต่างๆในสมัยราชวงศถั์งที
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทรีุง่เรอืงอยา่งสดุๆ  

 พักท ีSKYTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม  ซอีาน-วดัลามะ-เจดยีห์า่นป่าใหญ-่กาํแพงเมอืงโบราณ-รา้นยางพารา-ตลาดอสิลาม-
สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   นําชมวดัลามะกวา่งเหรนิ วัดลามะแหง่เดยีวในนครซอีาน สรา้งขนึเมอื ค.ศ. 1705 ครงัฮอ่งเตค้ังซ ี
ใน เสด็จเยอืนนครซอีาน เห็นว่าการสรา้งวัดนจีะเป็นการสะดวกพักระหว่างทางสําหรับลามะผูใ้หญ่จาก
ทเิบตทตีอ้งเดนิทางผ่านสา่นซเีขา้สูว่ังหลวงปักกงิเพอืเขา้เฝ้า วัดลามะกว่างเหรนิมกีารซอ่มแซมและ
สรา้งวหิารเพมิหลายครังครังล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 ทําใหส้วยงามใหญ่โตบนพนืท ี2.6 เอเค่อร์เช่น
ปัจจุบัน นําชมกําแพงหนิทมีรีูปสลัก 18 อรหันต ์ชมป้ายการอนุญาตใหส้รา้งวัดโดยคําสงัของวังหลวง
ซงึเป็นลายมอืของฮอ่งเตค้ังซ ีนมสัการเจา้แมก่วนอมิพันตาพันมอืประทับบนดอกบวัในวหิารเทวราช นํา
ทา่นนมสัการ 3 มหาโพธสิัตย ์ทวีหิารมหาวรีา นมัสการรูปจงคาปาผูนํ้านกิายพุทธทเิบตทวีหิารพันพระ 
นําชมวหิารพระสตูร หอเก็บพระไตรปิฎก ชมรปูหล่อศากยมนุีพุทธเจา้และองคห์ญงิเหวนิเฉงิ องคห์ญงิ
สมยัราชวงศถั์งทไีดรั้บคําสงัใหแ้ตง่งานกบัผูนํ้าทเิบตเพอืมติรภาพ    

 นําทา่นเดนิทางสูว่ดัฉือเอนิ ซงึเป็นทปีระดษิฐานของเจดยีห์า่นป่าใหญ ่วัดนเีคยเป็นอารามหลวงที
สรา้งขนึโดยฮอ่งเตถ้ังเกาจง เพอืตอบแทนคณุมารดา หลังจากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถังซมัจังมาเป็น
เจา้อาวาส และแปลพระคัมภรีพ์ระไตรปิฎกทนํีามาจากอนิเดยี พระถังซมัจังไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและรว่ม
สรา้งเจดยีห์า่นขนึเพอืเกบ็พระไตรปิฎก ลักษณะของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบอนิเดยี ม ี7 ชนั สงู 64.7 เมตร 
ในสมยักอ่นจะสรา้งเจดยีด์ว้ยดนิทังหมด แตพ่อมาในสมยัราชวงศห์มงิไดร้ับการบรูณะเป็นอฐิทังหมด 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  จากนันชมกําแพงเมอืงโบราณ ทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายเุกา่แกก่ว่า 600 ปีและไดร้ับ
การอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีกําแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กม. ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2  
กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทังสดีา้น รวม 13 ประตู บรเิวณดา้นขา้งยัง
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มสีวนสาธารณะเพือพักผ่อนหย่อนใจดว้ย ผ่านชมหอระฆังซงึตังอยู่ใจกลางเมอืงซอีาน ซงึนับเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืง แขวนระฆังไวบ้นยอดหอเพอืตบีอกเวลาในตอนเชา้ มคีวามสงู 36 เมตร อาคารมี
ลักษณะแบบจีน สรา้งขนึดว้ยไมทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครอืงเรือน เครืองลายครามและของมคี่า 

ตังแตร่าชวงศห์มงิถงึราชวงศซ์งิ  แวะซอืหยกและผซีวิ ลกูมงักรตัวทเีกา้ เครอืงประดับนําโชค 

  เดนิทางสูร่า้นยางพารา ซงึเป็นผลติภณัฑท์มีชีอืเสยีงของประเทศจนี 

  อสิระเดนิเทยีวทตีลาดอสิลาม สมัผัสความเป็นอยูข่องชาวซอีาน ชมิขนมพนืเมอืง อาหารพนืเมอืง 
เลอืกซอืสนิคา้หรอืของทรีะลกึในราคาตอ่รองทไีมแ่พงจนเกนิไป  

 

 

 

 

 

 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  

22.30 น. เดนิทางไปสนามบนิ 

วนัทสี ี  ซอีาน-ดอนเมอืง 

03.30 น. เดนิทางกลับดอนเมอืง โดยเทยีวท ีXW 889 

06.20 น. เดนิทางกลับถงึดอนเมอืง โดยสวสัดภีาพ 

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

อตัราคา่บรกิาร  หอ้งเดยีวเพมิ 3,000 บาท  /  ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก 

อตัรานรีวม  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลบั(กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-ซอีาน-กรงุเทพฯ / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุ
มอืทรีะบใุนรายการ / คา่บตัรผา่นประต ู และเขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ / คา่วซีา่จนี(กรุ๊ป) 800 บาท / คา่ระวาง
นําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทนํีาหนักไมเ่กนิ 20 กก. / ชดุภาษีตวั (คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ธรรมเนยีม
เชอืเพลงิ, ภาษีสนามบนิไทย+จนี)  

คา่บรกิารไมร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ 

 คา่ทปิคนขบัรถอตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

 คา่ทปิ ไกดท์อ้งถนิ  อตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

 คา่ทปิ หวัหนา้ทวัร ์อตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 

 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีว
บางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกัน
ชวีติไวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (หนงึลา้นบาท / เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืน
การเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ 
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สํารองทนีงั   1.  ชาํระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
2.  สว่นทเีหลอื ชาํระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ (อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื คา่ธรรมเนยีม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบลว่งหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

เอกสารวซีา่เดยีว 1. หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้
วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 3. รปูถา่ยหนา้ตรง ขนาด 1.5*2 นวิ 2 ใบ ** รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 
6 เดอืน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปรกต ิ** พนืรปูสขีาว เสอืตอ้งไมใ่สส่ขีาว ** ตอ้งเห็นใบห ู**ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับ
ใดๆ **ผมหนา้อยูเ่หนอืควิ 

คา่วซีา่จนี ทา่นทตีอ้งการเดยีวหรอืมขีอ้จํากดัประเทศตอ้งหา้ม ตอ้งทําวซีา่แบบเดยีว จ่ายเพมิ 700 บาท / ยนืวซีา่ดว่น 
2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1100 บาท 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมร่บัเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดงันคีอื 

1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก   2.  นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้3. 
นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดใช ้เพอืยนืวซีา่  4. ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอร ์ หรอื  ใชร้ปู
ทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน – หักคา่ใชจ้า่ยเพราะกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิและที
พักซงึไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 7-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล เปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ 

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 
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สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สําหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกัน  

ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 

1. การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (Accident Medical 
Expense while traveling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอื การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลับ
ประเทศ (เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation 
and Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอันเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไส ้
เลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดย
เจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การ
แทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ 
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง
ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนอืงจากประสบอบุัตเิหต ุใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัย เป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและ
ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์ คณุสมชาย ประทมุ
สวุรรณ โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่ว เป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลัก ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง ซงึรับประกันภัยโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวั
รันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ทา่น
สามารถตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระคา่เบยีประกันเพมิเองได ้โดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย 
ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอื
กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทนประกันภัยอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 

 


