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บินตรงเฉิงตู จิวไจ้โกว-หวงหลง
หมีแพนด้า-โชว์ทเิ บต (TG)
6 ว ัน 5 คืน

หมายเหตุ เดือนตุลาคมเป็ นฤดูกาลท่องเทียวจิวไจ ้โกว ราคาค่ารถและค่าห ้องพัก จะสูงมากกว่าเดือนอืน ๆ
หลายเท่าตัว ดังนั นราคาทัวร์จะแตกต่างกันเป็ นหลักหมืนขึนไปตามคุณภาพ ถ ้าท่านไม่ได ้เจาะจงไปเทียวใน
ื วร์ทราคาถู
ฤดูกาลใบไม ้เปลียนส ี ในเดือนตุลาคม และต ้องการซอทั
ี
กไม่แพง แนะนํ าให ้จองทัวร์ทเดิ
ี นทางใน
เดือน ก.ค./ส.ค./พ.ย./ธ.ค./ม.ค/.ก.พ./มี.ค. เพราะราคาห ้องพักจะ ลดลงอย่างมากมาย
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พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 5 คืน
มรดกโลก “อุทยานจิวไจ้โกว”
มหัศจรรย์ สระอโนดาตมังกรเหลือง “อุทยานหวงหลง”
รวมศูนย์หมีแพนด ้า-ถนนคนเดินจิงหลี
รวมโชว์ทเิ บต
บริการนํ าดืมวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเทียว
ทุกทีมีประกันอุบต
ั เิ หตุ วงเงินหนึงล ้านบาท * เงือนไขตามกรมธรรม์



ราคารวม ค่าวีซา่ จีน(กรุ๊ป 800 บาท), ค่าตัวเครืองบิน (กรุ๊ป) + ค่าภาษี สนามบินไทย-จีน, รายการทัวร์
ตามทีระบุ, ค่าประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือนไขกรมธรรม์
ราคาย ังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท ้องถิน,คนขับรถท ้องถิน และ ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ไทย (รวม 200 หยวน)

ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียว เพิม

่ กรุป
วีซา
๊

19-24 ก.ย. 2561

29,999.-

6,500.-

รวม

3 – 8 พ.ย. 2561

27,999.-

5,500.-

รวม

24 – 29 พ.ย. 2561

27,499.-

5,500.-

รวม

8 – 12 ธ.ค. 2561

27,999.-

5,500.-

รวม

19 – 24 ธ.ค. 2561

27,999.-

5,500.-

รวม

่
**ไม่มรี าคาเด็ก **ไม่แจกกระเป๋า **รวมค่าวีซา
หมายเหตุ

ั เปลียน หรือ เปลียนแปลงตามความเหมาะสม
- รายการท่องเทียวอาจมีการสบ
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเทียวบิน ปรั บเปลียนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือ
ั ด
ิ ท่านใดทีต ้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผือ
แจ ้งให ้ทราบในเวลากระชนช
ี หาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
เวลาและสอบถามทีเจ ้าหน ้าทีก่อนทุกครัง เพราะหากมีความเสย
้
- ผู ้เดินทางเข ้าใจและรับทราบว่า รายการท่องเทียวในเสนทางนี
จะขึนอยูก
่ ับสภาพภูมอ
ิ ากาศ หากมีอป
ุ สรรค์
่ อากาศไม่เอืออํานวยในการท่องเทียวหรือในกรณีอนๆ
ทําให ้การเดินทางล่าชา้ และ/หรือท่องเทียวไม่ได ้ เชน
ื
้
บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวให ้เท่านัน หากบัตรได ้ถูกใชไปบางส
ว่ นแล ้ว จะไม่
มีการคืนค่าบริการใดๆ
ิ ค ้าพืนเมืองของจีน คือ บัวหิมะ+นวดฝ่ าเท ้า หยก ผ ้าไหม หินตาสวรรค์ จําเป็ นต ้อง
- การประชาสัมพันธ์สน
บรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนั กท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจําเป็ นต ้องให ้ท่าน
ื
ื นอยูก
แวะชม ประมาณ 60-90 นาที ซอหรื
อไม่ซอขึ
่ ับความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
- ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สําหรั บท่านใดทีแยกไม่ตามคณะในบางสถานทีหรือในบางวัน โดยไม่ม ี
การตกลงเรืองการเก็บค่าใชจ่้ ายทีเหมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าทีเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ ายทีเกิดขึนจากท่านทันทีเป็ นจํานวนเงิน 350 หยวน / คน / ร ้าน
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กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

ี
สนามบินสุวรรณภูม-ิ เฉิงตู-เม่าเสยน

07.00 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 เกาะ D ด ้วยสายการบินไทย (จอด
ส่งผู ้เดินทางได ้ที อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูหมายเลข 2-3)

10.15 น.

่ ครเฉิงตูด ้วยเทียวบิน TG618
นํ าท่านเหิรฟ้ าสูน

14.25 น.

ถึง นครเฉิงตู เมือ งเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภูม ป
ิ ระเทศรายรอบไปด ้วยเทือ กเขา และมีส ภาพ
ภูมอ
ิ ากาศทีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร ้อนทีอบอุ่น ฤดูหนาวทีไม่ห นาวนั ก
และมีปริมาณความชืนสูง มีพนที
ื ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึงเป็ นชนกลุ่มน ้อย
เชือชาติตา่ งๆ ได ้แก่ ชาวยี ธิเบต เมียว หุย เชียง ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองแล ้ว
จากนันนํ าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเม่าเสียน (2 ชัวโมง)

19.30 น.

เดินทางถึงเมืองเม่าเสียน รับประทานอาหารคําทีภัตตาคารในโรงแรม
พักที MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว / ดีทสุ
ี ดในเมืองเม่าเสียน)

ว ันทีสอง

ี
เม่าเสยน-อุ
ทยานหวงหลง(ไม่รวมค่ากระเชา้ )-จิวไจ้โกว

06.00 น.

่ ท
รับประทานอาหารทีโรงแรม แล ้วเดินทางสูอ
ุ ยานหวงหลง

11.00 น.

(เวลาประมาณ) ถึงอุทยานหวงหลง รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
 นํ าท่านขึนกระเช ้าของอุทยาน (ไม่รวมค่ากระเช ้า)ไปยังอุทยานมังกรเหลือง ซึงเป็ นลําธารสายหนึงที
ไหลเรือยจากเขาลงสู่แอ่งพืนด ้านล่าง ผ่านภูเ ขาหิม ะนานนั บ พัน ปี หินปูนเกิด การตกตะกอน เดินไป
ื ” เป็ นแอ่งเป็ นชันหินปูนทังเล็กและใหญ่กว่า 400 ชัน แต่
เทียวจนถึงจุดสูงสุดทีสวยทีสุดได ้คือ “อูไ๋ ฉ่สอ
ละแอ่งมีความสูงตังแต่ 1.5–4.5 เมตร ดูเหมือนสระนํ าเล็กๆมากมายทีมีสเี ขียวอมฟ้ า อ่อนแก่สลับกัน
อย่างสวยงาม กล่าวกันว่าทีนีเป็ นทีอยูข
่ องพญามังกรเหลือง (ทางเดินขึนลงอุทยานเป็ นบันไดปูด ้วยไม ้
และปูนอย่างดีมศ
ี าลาพักเหนือย และมีห ้องนํ าสะอาดไว ้บริการ * ท่านใดทีไม่สามารถเดินเทียวถึงจุดสู ง
สุดได ้ สามารถเดินจนถึงจุดทีท่านพอใจ แล ้วเดินกลับลงชมวิวตลอดทางมารอคณะได ้ทีล็อบบีโรงแรม
หวงหลงซึงอยูใ่ กล ้ประตูทางเข ้าอุทยานฯ (ท่านมีเวลาทีอุทยานหวงหลง 5 ชัวโมง) แล ้วเดินทางต่อสู่
จิวไจ ้โกว อุทยานมรดกโลก (ประกาศปี ค.ศ. 1992) ** แวะร ้านหยก OTOP ของจีน

19.00 น.

ถึงปากปล่องอุทยานจิวไจ ้โกว รับประทานอาหารทีภัตตาคาร
พักที RUN DU HOTEL หรือ XING YU HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

อุทยานจิวไจ้โกว(รวมรถเวียนในอุทยาน)-โชว์ทเิ บต

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 นํ าท่านสัมผัสอุทยานจิวไจ้โกว ความงามในดินแดนทีธรรมชาติได ้เนรมิตไว ้ประดุจดังแดนสวรรค์
ชมธรรมชาติท ีได ้รั บ การอนุ รั ก ษ์ โ ดยไม่ ถู ก ทํ า ลายด ้วยนํ ามือ มนุ ษ ย์ เส ้นทางในอุท ยานจิวไจ ้โกวมี
ลั กษณะเหมือนตั ว Y การชมความงามของแดนสวรรค์นีเริมต ้นจากขาของตั ว Y ด ้านล่างไล่ขนไป
ึ
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ด ้านบนทางทิศ ตะวั นตกของอุท ยาน นํ า ชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบม ังกรหล บ
ั ทะเลสาบชู เ จิง
ื ทะเลสาบไม่รู ้ สีนําในทะเลสาบแต่ละแห่งจะใสสวยจนสุดบรรยาย จนมีคําบอกเล่าว่า มี
ทะเลสาบเสอ
บุคคลสองอาชีพทีไม่กล ้ามายังสถานทีนี คือนั กวาดและนั กกวี เชิญท่านเก็บภาพอันสวยงามเหล่านีได ้
จนจุใจพร ้อมพิสจ
ู น์คํากล่าวทีว่า “ดูนาที
ํ จิวไจ้โกวแล้วลืมนําทีอืนหมด“
่ ะเลสาบยาว ทะเลสาบทีมีความสูง 3,150 เมตรจากระดับนํ าทะเล ฉากหลังเป็ นภูเขาหิมะ
 นํ าท่านสูท
สูงสีขาวป่ าสนเขียวและเบืองล่างเป็ นทะเลสาบสีฟ้าสด ภาพคุ ้นตาเหมือนรูปวิวทีสวิตเซอร์แลนด์ หลาย
ี แอ่
ท่านอาจไม่เชือว่าท่านจะได ้พบเห็ นวิวเช่นนีในประเทศจีน ชมทะเลสาบห้าสท
ี งนํ าใสจนมอง เห็น
ั ของต ้นไม ้ใต ้นํ า จนเกิดเป็ นสีสน
ั ต่างๆ ชมทะเล 3 ฤดูกาล ซึงสีสันของ
พืนนํ าและฝูงปลาสลับด ้วยสีสน
ทิวทัศน์จะเปลียนแปลงไปตามฤดูกาล
13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคารในจิวไจ ้โกว (บุฟเฟ่ ต์)
 ชมอุทยานอีกฝากหนึงของขุนเขา (ฝั งตะวันออก) ชมทะเลสาบต่างๆ เช่น ทะเลสาบแพนด้า ทะเล
ั ของขุนเขาคล ้ายดังหางนกยูง ชม
ดอกไม้หา้ ส ี และ ทะเลสายธารนกยูง ซึงสายนํ าใสสลับกับสีสน
นําตกธารไข่มก
ุ ทีสวยงาม ชมนําตกนวเย่
ั อหล่าน นํ าตกทีใหญ่ทสุ
ี ดในจิวไจ ้โกว กว ้าง 300 เมตร
หมายเหตุ การชมทะเลสาบได้มากน้อยขึนอยูก
่ ับคิวรถเร็ วชา้ และความว่องไวของคณะท ัวร์
 แวะชมและเลือกซือ “หินตาสวรรค์” เครืองรางนํ าโชคของเผ่าจ ้าง ทิเบต

18.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
 ชมการแสดงโชว์ทเิ บตชมการฟ้ อนรําอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรม ประเพณี อั น น่ า ตื น
ตาตืนใจของชนเผ่าจ ้าง(ทิเบต) ในโรงละครทีเพียบพร ้อมด ้วยแสงสีทตกแต่
ี
งในแบบทิเบต
** ในช่วงฤดูหนาว ถ้าอากาศมีการเปลียนแปลงหรือมีหม
ิ ะตกมาก อาจไม่มก
ี ารแสดง เราจะ
เปลียนดูโชว์เปลีนยนหน้ากาก ทีเฉิงตูแทน จะไม่มก
ี ารคืนเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ**
พักที JIN LONG HOTEL หรือ XING YU HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีส ี

อุทยานจิวไจ้โกว-ร้านใบชา-ชมทะเลสาบเตียซ-ี ตูเจียงเยียน

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
เดินทางกลับเฉิงตูโดยใช ้เส ้นทางซงพาน-เม่าเสียน-ตูเจียงเยียน
 แวะชมเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณ เป็ นเมืองทีใช ้แลกเปลียนสินค ้า
ชาวฮันและชาวทิเบต ซึงชาวฮันนิยมนํ าใบชา ผ ้าแพร เกลือ และของใช ้ประจํ าวันมาแลกเปลียนม ้าแกะ
ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กําแพงเมืองซงพาน สร ้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพลเมือง 1 แสนกว่า
คน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดิน ทางไกลผ่า นเมือ งซงพาน นายพลหลิว ป๋ อเฉิง สาบานผูก มิต รกับ
หัวหน ้าชาวเผ่า ทิเ บต และเผ่าเชีย งอิสลาม และได ้รั บการสนั บสนุ น ให ้ข ้ามแดนไปทางภาคเหนือ เพือ
ต่อต ้านชาวญีปุ่ นทีรุกราน

13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคารระหว่างทาง
 แวะร ้านใบชาสินค ้า OTOP ของจีน

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคารในเมืองตูเจียงเยียน
พักที YIN SHENG HOTEL หรือ YURUI HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว
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ว ันทีห้า

ตูเจียงเยียน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดิน

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ าง โรงงานผลิตยาทาแก ้นํ าร ้อนลวก “เป่ าฟู่ หลิง” ทีมี
นํ าท่านเดินทางกลับเฉิงตู  แวะร ้านยาเป่ าซูถ
ชือเสียง รู ้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให ้ท่านได ้รับฟั งการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร ้อมรับบริการ
นวดฝ่ าเท ้า

12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
 นํ าท่านไปเยียมหมีแพนด้าทีศูนย์วจ
ิ ัย ทีนีมีหมีแพนด ้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด ้าเป็ นสัตว์สงวนหายาก
มีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลก
ู ยากเพราะอุณหภูมใิ นร่างกายทีพร ้อมจะตังท ้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และ
จะตกลูกครังละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านันจะอยูร่ อด อาหารโปรดของหมีแพนด ้า
คือไผ่ลก
ู ศร ปั จจุบน
ั รัฐบาลจีนได ้ใช ้หมีแพนด ้าเป็ นสือการผูกมิตรไมตรีกบ
ั ประเทศต่างๆ (ราคาได ้รวมค่า
รถแบตตารีแล ้ว)
 แวะซือของผ ้าไหม สินค ้า OTOP ของจีน

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
ี ู ่ เป็ นแหล่งช ้อปปิ งชือดังของเสฉวนให ้ท่านได ้อิสระเลือกซือสินค ้า
่ า่ น ถนนคนเดินชุนซล
 นํ าท่านสูย
ต่าง ๆ มากมาย ทังแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสือผ ้า, รองเท ้าเครืองหนั ง, กระเป๋ า
ิ
เดินทาง, นาฬกา,
เกมส์, ของทีระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
พักที YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีหก

เฉิงตู-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจิงหลี-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
นํ าท่านแวะซือผลิตภัณฑ์ ยางพารา
้ ปปิ ง ทีถนนจิงหลี
นํ าท่านไป อิสระชอ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรจีน

15.30 น.

่ วุ รรณภูมโิ ดยเทียวบิน TG 619
เหิรฟ้ ากลับสูส

17.35 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดีภาพฯ
**************************

อ ัตราค่าบริการรวม ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ–เฉิงตู-กรุงเทพฯ / ค่าวีซา่ กรุ๊ป 800 บาท / ค่าทีพัก 2
ท่าน ต่อ หนึงห ้องคู่ / ค่าภาษี สนามบินไทย 700 บาท, จีน 90 หยวน / ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่ง
ตามสถานทีท่องเทียวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข ้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางนํ าหนั ก
กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ ทีมีนําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงือนไขตาม
กรมธรรม์
ค่าบริการไม่รวม ค่าทิปกระเป๋ าขึน-ลงโรงแรม / ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครืองดืม นอกจาก
รายการ / ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ด่วน / ค่าวีซา่
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ของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% / ค่าทิปคนขับรถ + ค่าทิปไกด์ท ้องถิน + หัวหน ้าทัวร์ (รวม 200
หยวน) ตลอดทริป
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สํารองทีนงั มัดจํา 10,000 บาท * ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – หักค่าใช ้จ่ายสําหรับกรุ๊ปทีต ้องการันตีมด
ั จํ ากับสายการบินหรือ
กรุ๊ป ทีมีการการันตีค่ามัดจํ าทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัว แทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
เก็บ 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19
วัน – เก็บค่าใช ้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %

ความร ับผิดชอบ บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศซึงไม่
อาจรับผิดชอบ
-ต่อความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนั ดหยุดงาน การจลาจล เปลียนแปลง
เทียวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น
การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ
ิ ดกฏหมาย หรือ
-ต่อการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
สําเนาหนังสือเดินทาง หน ้าทีมีรป
ู ทังด ้านซ ้ายและด ้านขวา อย่างชัดเจน ถ ้าถ่าย
ั
ไม่ชด-มืด-ดํ า-ซีดขาวเกินไป อาจใช ้ไม่ได ้ กรุณาแก ้ไข ด ้วยการแสกน (SCAN)
หน ้าหนังสือเดินทางใหม่คะ่
่ เข้าประเทศจีนแบบกรุป
ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซา
๊ 800 บาท
่ แบบหมูค
- วีซา
่ ณะ สําหรับผู ้ถือพาสปอร์ตไทยและต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อม
กรุ๊ปเท่านัน (ใช ้สําเนาหน ้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน ้ามองเห็ นข ้อมูลชัดเจน และ
ต ้องส่งเอกสารล่วงหน ้า 15 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทํ าวีซา่
กรุ๊ป ไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดๆทังสิน ทํ าให ้ไม่สามารถยืนวีซา่ กรุ๊ป ได ้ทางบริบัทขอ
สงวนสิทธิ เรียกเก็ บเงินเพิมท่านละ 700 บาท พร ้อมเอกสารเพิมเติมเพือทํ า
การยืนคํ าขอวีซา่ เดียวผ่านศูนย์รับยืน
่ จีน แบบหมูค
โปรดทราบ ....ผูท
้ มี
ี ความประสงค์ ยืนคําขอวีซา
่ ณะ (กรุป
๊ ) ทีเคยเดินทางไปในประเทศ...
่ แบบหมูค
่ จีนแบบเดียว
ด ังต่อไปนีตงแต่
ั
ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยืนวีซา
่ ณะ (กรุป
๊ ) ได้ ต้องยืนวีซา
เท่านน
ั และใชเ้ วลามากกว่ากําหนดการเดิม 4 ว ันทําการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกส
ิ ถาน 6.เติรก
์ เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรก
ั 9.
อิหร่าน 10.อียป
ิ ต์ 11.ซาอุดอ
ี าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย
19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย
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กรณี ท เจ
ี ้าหน า้ ทีดํ า เนินการออกเอกสารวีซ ่า เรีย บร ้อยแล ้วมีก ารยกเลิก เดินทาง วีซ ่า จะถู ก ยกเลิก ทั น ที ไม่ส ามารถ
นํ าไปใช ้กับการเดินทางครังอืนๆ ได ้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได ้ทุกกรณี
หมายเหตุ การยืนวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนได ้ทีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึงกฎเกณฑ์การยืน ค่าธรรมเนียม
การใช ้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน ้า
หรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชันชิด จึงแจ ้งมาเพือทราบ

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น
ร ับประก ันภ ัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY

ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขึนไป รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน
1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับ
ประเทศ (เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation
and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประก ัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจํ าตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้
ติง, อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสีย สติ, ตกอยู่ภ ายใต ้อํ า นาจของสุร ายาเสพติด, บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิว าท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็ บ
เนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุดงาน, การก่อการร ้าย การยึดพาหนะ และ การปล ้นอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
การเบิกค่าใชจ
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่ก รมธรรม์ป ระกันภัย แต่เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิด ความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้
เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทีโทร
02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ให ้ตรงตามความประสงค์
ของบริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทํ าประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความคุ ้มครอง
การเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิว
แฮมพ์เ ชอร์อน
ิ ชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทน
ประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ

