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ลอ่งแมน่ําแยงซเีกยีง 5 วนั 4 คนื 

ระดบั 5 ดาวบวก  
President Cruise No.7 or No.8 



 

“President Cruise NO.7 และ NO.
ทสีดุ สามารถจคุนไดม้ากทสีดุ และ ปลอดภัยทสีดุ
เมตร บนเรอืม ี215 หอ้งมาตรฐาน หอ้ง
ผูโ้ดยสารตังแต ่460-580 คน มอีุปกรณ์อํานวยความสะดวกในทุกลําเรอื
หอ้งเคทวีสีว่นตัว หอ้งนวด หอ้งพยาบาล
เฟ่ หอ้งออกกําลังกาย ดาดฟ้าชมววิ 
ขนาดเล็ก หอ้งเสรมิสวย 

 

 

วนัเดนิทาง 

11-15 พ.ย. 60 

18-22 พ.ย. 60 

20-25 พ.ย. 60 

เทยีวบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลยีนแปลง

บนเรอืไมส่ามารถจดัหอ้ง 

 

ราคารวม  คา่วซีา่จนี(กรุ๊ป 800 บาท) / 
สนามบนิไทย+ภาษีสนามบนิจีน * ผูเ้ดนิทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตัวมกีารปรับเพมิ จะตอ้งชําระสว่นต่างที
เพมิขนึตามจรงิ โดยถอือัตรา ณ.วันออกตัวเป็นสําคัญ
หยวน 

หมายเหตุ  รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม
(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง พรอ้มหัวหนา้ทัวรไ์ทยดูแลตลอดเสน้ทาง
เปลยีนแปลงเทยีวบนิและเวลาบนิ 

ราคายงัไมไ่ดร้วม  คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์
วนัละ 10 หยวน/ คน/วนั (100 หยวน) 
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NO.8” เป็นกลุม่เรอืลอ่งแมนํ่าแยงซเีกยีง ระดับ 
ปลอดภัยทสีดุ ในแมนํ่าแยงซเีกยีง มคีวามยาว
หอ้ง มหีอ้ง  luxury executive 13 หอ้ง มหีอ้งชดุสวที

มอีุปกรณ์อํานวยความสะดวกในทุกลําเรอื เชน่ บสิซเีนสเซ็
หอ้งพยาบาล หอ้งไพ่นกกระจอก หอ้งคาราโอเกะ บาร์

 หอ้งสบูบหุร ีหอ้งชมภาพยนตร ์หอ้งเด็กเล็ก สระวา่ยนํา

ราคา พกัเดยีว เพมิ 

27,900 11,500 

27,900 11,500 

27,900 11,500 

ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่เีตยีงเสรมิ 

เทยีวบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลยีนแปลง

บนเรอืไมส่ามารถจดัหอ้ง 3 เตยีงได ้

) / คา่ธรรมเนียมตัว (คา่ประกันภัยทางอากาศ+
ผูเ้ดนิทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตัวมกีารปรับเพมิ จะตอ้งชําระสว่นต่างที

วันออกตัวเป็นสําคัญ) / คา่ทปิเฉพาะเจา้หนา้ทขีองเรอื 

รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม, ทุกทนัีงมปีระกันอุบัตเิหตุวงเงนิหนึงลา้นบาท
ท่านออกเดนิทาง พรอ้มหัวหนา้ทัวรไ์ทยดูแลตลอดเสน้ทาง

คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์50 หยวน และคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คา่ทปิไกดไ์กดเ์รอื ค่า

 5 ดาว เป็นเรอืสําราญทใีหญ่
มคีวามยาว 146.8 เมตรและกวา้ง 20.2 

มหีอ้งชดุสวที 2 หอ้ง ความจุ
บสิซเีนสเซ็นเตอร ์หอ้งเตน้รํา 

บาร ์หอ้งชมววิภายในลําเรอื คา
สระวา่ยนํา สนามกอลฟ์ในร่ม

วซีา่กรุป๊ 

รวมแลว้ 

รวมแลว้ 

รวมแลว้ 

เทยีวบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลยีนแปลง 

 

+คา่ธรรมเนียมเชอืเพลงิ+ภาษี
ผูเ้ดนิทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตัวมกีารปรับเพมิ จะตอ้งชําระสว่นต่างที

เฉพาะเจา้หนา้ทขีองเรอื CREW TIPS ท่านละ 150 

ทุกทนัีงมปีระกันอุบัตเิหตุวงเงนิหนึงลา้นบาท 
ท่านออกเดนิทาง พรอ้มหัวหนา้ทัวรไ์ทยดูแลตลอดเสน้ทาง * อาจมกีาร

คา่ทปิไกดไ์กดเ์รอื ค่าทปิคนรถทอ้งถนิ 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  สวุรรณภมู-ิกวางเจา-หยชีาง-เรอืสาํราญ 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู9 บรเิวณ 
เกาะ U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกแกท่า่น 

12.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงกวางเจา โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ีCZ 358   

15.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานไป่หยนุ นครกวางเจา เมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืง แลว้รอตอ่เทยีวบนิเพอืเดนิทางสูเ่มอืงหยชีาง (ไมอ่อกนอกสนามบนิ)   

17.00 น. บรกิารอาหารเย็นทภีัตตาคารในสนามบนิ หรอืจัดบรกิารอาหารเย็นท่านดว้ยชดุ MAC DONALD หรอืชดุ KFC 
ทสีนามบนิ   

19.10 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงหยชีาง โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ีCZ 3311  

21.05 น.    ถงึหยชีาง เมอืงเล็กๆในมณฑลเหอเป่ย มพีลเมอืงประมาณ 3 แสนคน เป็นทรีูจ้ักไปทัวโลกเมอืรัฐบาลจนีสรา้ง
เขอืนตา้ป้า เขอืนยกัษ์ทใีหญท่สีดุในโลกขนึทเีมอืงหยชีาง  

 นําทา่นลงเรอื President Criuse No.7 หรอื No.8 

พกับนเรอืสําราญ President Cruise NO.7 หรอื NO.8 

 

วนัทสีอง ลอ่งแมน่าํแยงซเีกยีง-เขอืนซานเสยีตา้ป้า 

เชา้  รับประทานอาหาร เชา้บนเรอื 

 นําชม เขอืนยกัษท์อีลงัการใหญท่สีุดในโลก ซนัเสยีตา้ป้า เมอืสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 2009 จะครอง
ตําแหน่งเขอืนทใีหญ่ทสีุดในโลก สันเขอืนมคีวามยาว 3035 เมตร สูง185เมตร สามารถเก็บกักนําได ้39.3 
ลา้นลกูบาศกเ์มตร แบง่ออกเป็น 5 สว่น สองสว่นสําหรับผลติกระแสไฟฟ้า หนงึสว่นกลางสําหรับระบายนํา อกี
สองสว่นเป็นประตสํูาหรับเรอืผา่น สว่นทหีนงึสําหรับเรอืทมีรีะวางขับนํา 3000-10,000ตัน และอกีสว่นสําหรับ
เรอืทมีรีะวางขบันํานอ้ยกวา่ 3,000 ตัน ชอ่งระบายนําของเขอืนยาว 483 เมตร มปีระตูใหเ้รอืผ่าน 5 ลําดับชนั 
เขอืนนถีกูสรา้งใหร้ับแรงสนัสะเทอืน จากแผ่นดนิไหว ไดถ้งึ 7 รกิเตอร ์นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกจิแลว้ 
ยังชว่ยป้องกันนําท่วมหลากสองฝากฝังแม่นําแยงซเีกยีง และสามารเก็บกักนําเพอืผลติกระแสไฟฟ้าส่งให ้
พนืท ี1 ใน 5 ของประเทศจนี นําท่านชมการปรับระดับนําเมอืเรอืผ่านประตูนํา 5 ชนั ท่านจะไดช้มการระบาย
นําเมตรตอ่เมตรของแต่ละขนัประตู อยา่งน่าตนืตาตนืใจ จากนันนําท่านกลับลงเรอื เพอืเรมิตน้การล่องแมนํ่า
แยงซเีกยีง แมนํ่าสายทยีาวทสีดุของประเทศจนี (6,380 กม.) และยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก มตีน้กําเนดิจาก
เขตปกครองตนเองทเิบต ไหลเขา้สู่มณฑลยนูนาน เสฉวน หูเป่ย หูหนาน เจยีงซ ีอานฮยุ เจยีงซ ูผ่านมหา
นครเซยีงไฮ ้แลว้ไหลออกทะเลตะวันออก  

กลางวัน รับประทานอาหารบนเรอื...    

บา่ย เรอืจะลอ่งแลน่สู ่ซหีลงิเสยี ซงึเป็นชอ่งแคบทมีขีนาดยาวทสีดุ 1 ใน 3 ชอ่งแคบใหญน่อ้ยในแมนํ่าแยงซเีกยีง 
มคีวามยาวประมาณ 70 กโิลเมตร สมยักอ่นชอ่งแคบซหีลงิถอืไดว้า่เป็นชอ่งแคบทมีอีตัราความเสยีงสงูทสีดุใน
การแลน่เรอื เนอืงจากมทีังหนิแกง่และหนิโสโครกทนัีบไมถ่ว้น และผดุโผลอ่ยูต่ามนํา  

เย็น  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบนเรอื... 

พกับนเรอืสําราญ President Cruise NO.7 หรอื NO.8 (ระดบั 5 ดาว) 

*** คนืนเีรอืจะแล่นผ่านอเูสยี (WU GORGE) มคีวามยาว 44 ก.ม. ซงึเป็นชอ่งแคบทใีหญ่ทสีดุในบรรดา 3 
ชอ่งแคบของแมนํ่าแยงซเีกยีง ตังอยูใ่นบรเิวณภเูขาหวซูนั ซงึมแีนวหนา้ผาสงูชนั  
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วนัทสีาม ลอ่งแมน่าํแยงซเีกยีง(ชอ่งแคบฉวถีงัเสยี,ชอ่งแคบอเูสยี)-เสนิหนงซ ี

เชา้  รับประทานอาหาร เชา้บนเรอื 

 เรอืแล่นผ่านเมอืงโบราณไป๋ตเีฉิง หรอืเรยีกว่า เมอืงจักรพรรดขิาว อยูใ่นเขตอําเภอเฟิงเจยี ตังอยูท่าง
ตอนเหนือของปากชอ่งแคบฉวถีังเสยี บนยอดเขาสงูกว่า 750 เมตร ทตีังของเมอืงลอ้มรอบดว้ยนํา 3 ดา้น 
และภเูขาอยูด่า้นซา้ย ภายในเมอืงโบราณแห่งนีประกอบดว้ยวัดอูห่ัว, ตําหนักหมงิเหลยีง และศาลาชมดาว
รปูแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งราชวงศห์มงิ และชงิ นอกจากนยีงัมรีปูเคารพของหลวิเป่ย,จูเกอะเห
ลยีง, กวนอ,ู จางเฟ่ย ในยคุสามก๊ก (รายการเมอืงโบราณไป๋ตเีฉงินเีป็นรายการออฟชนั หากจํานวน
คนบนเรอืครบ 50ทา่นขนึไป ทางเรอืจะจอดและเทยีวพรอ้มกนั  หากไมถ่งึ 50 ทา่น  จะแลน่ผา่นไม่
จอดชม  ทา่นใดสนใจ สามารถตดิตอ่ LOBBY ชนัสอง  ราคา 290 หยวนตอ่ทา่น) 

เรอืจะแลน่ผา่นเขตทวิทัศน ์ เรอืจะแล่นผ่าน ชอ่งแคบอูเสยี มคีวามยาว 42 ก.ม. ซงึเป็นชอ่งแคบทใีหญ่
ทสีดุในบรรดา 3 ชอ่งแคบของแมนํ่าแยงซเีกยีง ตังอยูใ่นบรเิวณภเูขาหวูซนั ซงึมแีนวหนา้ผาสงูชนั ซงึเป็น
ชอ่งแคบมมีฉีายาวา่ “อเูสยี” เป็นชอ่งแคบทงีามสงา่ โดยทสีองฟากฝังจะมแีนวภเูขาหนิผาสลับซบัซอ้นทมีี
ลักษณะเหมอืนหนิวางเรยีงรายกนัเป็นชนัอยา่งมรีะเบยีบกอ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพทโีดดเดน่สวยงามเป็นพเิศษ ชม
ความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อันลอืชอื เชอืกันว่า มาล่องแมนํ่าแยงซเีกยีง 
ไมเ่ห็นนางฟ้า เทา่กบัมาไมถ่งึแมนํ่าแยงซเีกยีง 

เทยีง รับประทานอาหารเทยีงบนเรอื 

  หลังจากนันนําทา่นลงเรอืเล็กเพอืชมความงามของ เสนิหนงซ ีตังอยูร่มิฝังดา้นใตข้องแมนํ่าแยงซเีกยีง มี
แหลง่ตน้กําเนดิทนีครฉงชงิ อําเภออูซ่นั เขตกวนตู ้โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอนดว้ยกนัคอื ตอนตน้สายชอืกวนตู ้ 
ตอนกลางชอืจอืหยาง ตอนปลายชอืเสนิหนีวซ ีซงึไหลลงมาบรรจบรวมกันทแีม่นําแยงซเีกยีง  มคีวามยาว
ประมาณ 15 กโิลเมตร ทัศนยีภาพรอบๆสองฟากฝัง ความใสบรสิทุธขิองอากาศ ความเงยีบสงบกบับรรยากาศ 
ความเขยีวขจขีองหมูพ่ฤกษานานาชนดิ เปรยีบเสมอืนท่านไดเ้ยอืงย่างเขา้สูแ่ดนสขุาวด ีโดยมเีรอืงเล่าสบื
ขานกันว่าธารนําแห่งนีไดม้มีวลหมูน่างฟ้าลงมาเล่นนํากัน จากนันเรอืจะล่องแล่นสู ่ซหีลงิเสยี ซงึเป็นชอ่ง
แคบทมีขีนาดยาวทสีุด 1 ใน 3 ชอ่งแคบใหญ่นอ้ยในแม่นําแยงซเีกยีง มคีวามยาวประมาณ 70  กโิลเมตร 
สมัยกอ่นชอ่งแคบซหีลงิ ถอืไดว้่าเป็นชอ่งแคบทมีอีัตราความเสยีงสงูทสีุดในการแล่นเรอื เนอืงจากมทัีงหนิ
แกง่และหนิโสโครกทนัีบไมถ่ว้น แต่หลังจากทไีดส้รา้งเขอืนขนึ แกง่หนิบรเิวณชอ่งแคบแห่งนีไดถู้กทําลาย
ไปเสยีสว่นใหญ่ อกีทังระดับนําไดเ้พมิสงูขนึจากเดมิ จงึทําใหอ้ปุสรรคการเดนิเรอืสะดวกขนึ นําท่านกลับลง
เรอื  

เย็น  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบนเรอื...พบกบัการเลยีงตอ้นรับโดยกปัตัน 

พกับนเรอืสําราญ President Cruise NO.7 หรอื NO.8 

คําๆ   เรอืจะผา่นเขา้สู ่ชอ่งแคบซหีลงิเสยี XILING GORGE เป็นชอ่งแคบทยีาวทสีดุของตา้ซานเสยี มคีวามยาว
 ถงึ 76 กม. ปัจจุบันนําท่วมสงู จนโตรกผาไมม่คีวามสูงชนัเชน่เดมิ แต่เตมิบรรยากาศใหม่ๆ  เสมอืนล่องอยู่
 กลางทะเลสาบสวยงามกวา้งใหญ ่ 



5 
 

    

วนัทสี ี  แมน่าํแยงซเีกยีง-ชอ่งแคบฉวถีงัเสยี-เจดยีส์อืเป่าจา้ย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้บนเรอื 

  เรอืจะแลน่ผา่นเขตทวิทัศนฉ์วถีังเสยี ชอ่งแคบชวถีงัเสยี(ชอ่งแคบทยีงิใหญ ่ตระการตา) ชงึเป็นชอ่งแคบ
 ทมีคีวามยาวสนัทสีดุเพยีง 8 กโิลเมตร และเป็นชอ่งแคบทดีงึดูดใจนักท่องเทยีวพอสมควรโดยเฉพาะประตู
 ขยุเหมนิบรเิวณนีกระแสนําจะไหลเชยีวกรากมากเนืองจากนําทมีหีนา้กวา้งกว่าหนงึกโิลเมตรและถูกบบีให ้
 ไหลผ่านทปีระตูขุยเหมนิเพยีง 300 เมตรเท่านัน ทังทางนํายังหักสอกไม่เห็นทางนํา เรอืตอ้งกลับลําอย่าง
 กระทันหัน โดยเฉพาะในอดตีเรอืสําราญตอ้งฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนไีปใหไ้ดด้ว้ยความปลอดภัย(เปรยีบนัยดัง
 คนเมอืพานพบอปุสรรคในชวีติแลว้ตอ้งอยา่ทอ้ถอยหรอืยอมแพท้จีะฝ่าฟันไปใหพ้น้)  

กลางวัน รับประทานอาหารบนเรอื...  

  จากนันนําทา่นขนึฝังชมความงามของ เจดยีส์อืเป่าจา้ย ตังอยูต่ดิขนาบเขาหวอีนิ ทางทศิเหนอืของแมนํ่า
แยงซเีกยีง สรา้งขนึในยคุราชวงศห์มงิ สมัยปีว่านล ีโครงสรา้งลักษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยเจดยี ์ทําจากไม ้
และเชอืมตอ่กนัโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ม ี12 ชนั สงูประมาณ 56 เมตร ซงึนับเป็นสงิมหัศจรรยท์ถีูกจัดอันดับไว ้
วา่เป็น 1 ใน 8 สงิมหัศจรรยข์องโลกก็วา่ได ้

 นําทา่นกลับลงเรอื รับประทานอาหารเย็นบนเรอื  
พกับนเรอืสําราญ President Cruise NO.7 หรอื NO.8 

วนัทหีา้ แมน่าํแยงซเีกยีง-ฉุงชงิ-ศาลามหาประชาคม-พพิธิภณัฑซ์านเสยี-สวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหาร เชา้ทโีรงแรม 

08.00 น.       (เวลาประมาณ) เรอืเทยีบทา่นครฉุงชงิ มหานครขนึตรงต่อสว่นกลาง 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจนี มี
แมนํ่าสําคัญมาบรรจบกนั 2 สาย คอื แมนํ่าแยงซ ีและ แมนํ่าเจยีเหลยีง ใจกลางเมอืงใหญ่ลว้นมตีกึสงูแทง
ยอดเสยีดฟ้าเชน่เดยีวกับมหานครอนืๆ เตมิแต่งดว้ยแฟชนัการแต่งตัวของผูค้นทันสมัยไมแ่พเ้มอืงใหญ่ใดๆ 
ของโลก  

 โปรดทราบถา้มเีวลา  อสิระชอ้บปิงทถีนนคนเดนิเจยีฟ่างเปย เลอืกชมสนิคา้ทันสมัยในหา้งใหญ่ใน
กลางมหานครฉุงชงิ อาท ิรองเทา้งาม กระเป๋าสวย ฯลฯ 

10.30 น. แลว้เดนิทางไปสนามบนิ  

13.25 น. เหริฟ้ากลับสู ่สวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เทยีวบนิท ีCZ3406   

15.25 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

คา่บรกิาร พักหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ ทา่นละ 11,500 บาท 
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อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพัีก 2 ท่านตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / 
คา่บัตรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่วซีา่จนี(กรุ๊ป 800.-) / คา่ธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่าน
ละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุภาษีตัว (ค่าภาษีสนามบนิไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบนิจนี CN TAX, 
คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิYR, คา่ธรรมเนยีมประกันภัยทางอากาศ YQ) 

อตัรานไีมร่วม  1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ 2. คา่ทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่นําหนักทเีกนิพกิัด 3. คา่ทปิ
ไกดท์อ้งถนิวันละประมาณ 10 หยวนตอ่คนตอ่วัน / คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ วันละประมาณ 10 หยวน / คน / วัน / คา่
ทปิหัวหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการ
เดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ใน
กรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิาร
คนืได ้เพราะการชําระคา่ทวัร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 
บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3%  

สํารองทนัีง   มดัจํา 10,000 บาท * สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วนั  

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปที
มกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได/้ ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 20 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วนั - เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคา
ทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และตวัแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบ 

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

ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

 

ตวัอยา่งการนําสง่ หนา้พาสปอรต์ 

 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีูป ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน 
ถา้ถ่ายไม่ชัด-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใชไ้มไ่ด ้กรุณาแกไ้ข ดว้ยการ
แสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงาน
ในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื ค่าธรรมเนียม การใชเ้อกสารประกอบ
อาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการ
โดยไมท่ราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึ
แจง้มาเพอืทราบ 
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สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

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. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of 
Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว เชน่ เบาหวาน ความดัน ฯลฯ, การตดิเชอื, 
ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, 
การฆ่าตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย  ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

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

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิหตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทรีะบุขา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัย แต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ทโีทร 02-649-1049 
และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงคข์อง
บรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครองการ
เจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรือขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอทราบ
รายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวั
รันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกันภัยอนืๆทที่านรูจ้ักและ
พอใจ 

 

 

 

 

 

 


