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ราคารวม คา่วซีา่จนี 1,500 บาท / คา่ธรรมเนยีมตวั (คา่ประกนัภยัทางอากาศ + คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ +ภาษี
สนามบนิไทย+ภาษีสนามบนิจนี 4,500.-อตัราวันท ี14 พ.ค. 2561 * ผูเ้ดนิทางทราบวา่หากคา่ธรรมเนยีมมกีารปรับเพมิ
จะตอ้งชาํระสว่นตา่งทเีพมิขนึตามจรงิ โดยถอือตัราวันออกตวัเป็นสําคัญ) 

หมายเหต ุบรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว, ทกุทนัีงมปีระกนัอบุตัเิหตวุงเงนิหนงึลา้นบาท *เงอืนไขตามกรมธรรม ์

ราคาไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ ทปิคนรถทอ้งถนิ และ ทปิหวัหนา้ทวัร(์200หยวนตอ่ท่าน), รายการอาจมกีารสบัเปลยีน
หรอืเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม  

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่กรุป๊ 

15 – 19 ก.ย. 2561 22,999.- 3,500.- รวมแลว้ 

    

* ไมม่รีาคาเด็ก *ไมแ่จกกระเป๋า 

 

กําหนดการเดนิทาง 
  

วนัแรก สวุรรณภมู-ิเฉงิต-ูเลอ่ซาน-เชงิเขางอ้ไบ ๊

00.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิไชน่่า อสีเทรน์

แอรไ์ลส ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

03.25 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ MU5036  

07.30 น. ถงึนครเฉิงตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมสีภาพ
ภมูอิากาศทเีหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นทอีบอุ่น ฤดูหนาวทไีมห่นาวนัก
และมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุ่มนอ้ย
เชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยธีเิบตเมยีวหยุ เชยีง นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

09.00 น. นําทา่นรับประทานอาหารเชา้ทภีัตตาคาร ใกลส้นามบนิ 

 นําเดนิทางไปเลอ่ซาน  ถงึเลอ่ซานนําทา่นชมววิเกาะเลอ่ซาน ซงึมรีปูพรรณดังพระนอนกลางทะเล 
จากบนเรอืทา่นจะเห็นหลวงพอ่โตเลอ่ซาน ซงึเป็นพระแกะสลักภผูาทใีหญ ่ แกะสกัดเขา้ไปในหนา้ผา
หนิ สงู 71 เมตร เฉพาะพระเศยีรสงู 14.7 เมตร กวา้ง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 
เมตร หลังพระบาทกวา้ง 8.5 เมตร นวิพระบาทแตล่ะนวิสงูทว่มหวัคน (ซานซอืยจีนุโฝ โฝซอืยจัีวซาน 
– ภเูป็นพระรปูหนงึ พระคอืภลูกูหนงึ) ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนําของ
หลวงพอ่ไหท่ง โดยใชเ้งนิบรจิาคของชาวบา้น พระพักตรจ์ะหันออกมาทางแมนํ่าหมงิเจยีง เพอืเป็นสริิ
มงคลปกป้องภยันําทว่มจากการเออ่ลน้ของแมนํ่า 3 สาย (หมงิ เจยีง ซงิอเีจยีง ตูเ้จยีง) ทมีาบรรจบ
พอดทีเีมอืงเลอ่ซาน  

  จากนันนําทา่นไปลอ่งเรอืชมภูเขาเลอ่ซานจากกลางแมน่าํ เลอ่ซานถา้มองจากระยะไกล เสมอืน
เป็นพระนอนองคใ์หญ ่ พระใหญเ่ลอ่ซานเปรยีบเสมอืนหัวใจของพระนอนองคน์ ี พระเศยีรของพระใหญ่
เลอ่ซานสงูเทา่กับยอดเขา พระพักตรอ์มิเอบิดขูรมึขลงั พระบาทวางอยูร่มิแมนํ่า พระหัตถว์างบนเขา่ 
งดงามสมสว่น และผูค้นสามารถนังบนหนา้พระบาทกวา่กวา่ 100 คน ถอืวา่มขีนาดมโหฬาร สรา้งความ
อศัจรรยใ์หนั้กทอ่งเทยีวมากๆ พระใหญเ่ลอ่ซานไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมอืปี ค.ศ. 1996 
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13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  แลว้เดนิทางตอ่ไปยงัเชงิเขางอ๊ไบ ๊  

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 พักท ีHONG QI HOTEL หรอื HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
  

วนัทสีอง  งอ้ไบ-๊ยอดเขาจนิตงิ(รวมคา่กระเชา้)-นมสัการพระโพธสิตัวผ์ูเ่สยีน-วดัเป้ากวั 

07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  เทียวภูเขางอ้ไบ ้(เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าควิโก่ง เพราะทวิเขามีลักษณะเหมอืนควิ 
นักพรตในลัทธเิต๋า เรมิเขา้มาสรา้งศาลเจา้ในเทอืกเขาแห่งนใีนศตวรรษท2ี หลังจากนันศาสนาก็เรมิ
เฟืองฟมูาจนถงึศตวรรษที 6 เอ๋อเหมยซานจงึกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดสิทิธทิางพุทธศาสนา 
(เออ๋เหมยซาน, อูไ่ถซาน, จวิหัวซาน, ผูโ่ถซาน)  

 นําทา่นเปลยีนรถทอ้งถนิขนึภเูขา แลว้นังกระเชา้ลอยฟ้าขนึสูจ่ดุชมววิบนยอดจนิตงิ ทมีคีวามสงูจาก
ระดับนํา ทะเล 3,077 เมตร ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศนอ์นัสลบัซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนอืชนัเมฆทสีวยงาม
ดจุดังสวรรค ์

 นําท่านนมัสการสงิศักดสิทิธบินเขาและองคผ์ูเ่สยีนทรงชา้ง (สมตัภทัธโพธสิตัย)์ พระพกัตร ์10 
ทศิ สงู 48 เมตร ชมตําหนักทอง ตําหนักเงนิ ตําหนักสํารดิ และตําหนักเหล็ก ซงึประหนงึว่าไดจํ้าลอง 
4 พทุธครี ีอันไดแ้ก ่ ผูถ่อ่ซาน จวิหัวซาน อูไ่ถซาน และ เออ๋เหมยซาน มาไวท้ยีอดจนิตงิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร(บนเขา) 

  นําชมวดัเป้ากวั (Baoguosi, 保国寺) มคีวามหมายว่า "วัดสนองคุณชาต"ิ ซงึเป็นวัดทใีหญ่และ
สวยงามทสีดุของงอ้ไบ ้มเีดมิชอืว่า ฮุย่จงถัง (Lingshan Temple, 灵山寺) สรา้งขนึในสมัยราชวงศห์
มงิเพอืบูชาพระโพธสิัตวผ์ู่เสยีน (สมันตภัทร) โพธสิัตวแ์ห่งปัญญา ผูส้ถติย ์ ณ เขางอ้ไบ ้ผสมผสาน 
ความเชอืของ 3 ศาสนาคอื พุทธ เต๋า และลัทธขิงจอื ตังอยูบ่รเิวณดา้นล่างของทรีาบฟ้งหวง สงูจาก
ระดับนําทะเล 533 เมตร ตอ่มาสมยัคังซฮีอ่งเตแ้หง่ราชวงศช์งิ ไดเ้ปลยีนชอืเป็นวัดเป้ากวัมาจนปัจจุบัน 
ภายในมโีบราณสถานสําคัญคอื ซานเหมนิ (ประตูเขา) ตําหนักหมเีล่อ วหิารหลัก และหอพระคัมภรี ์
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ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอกีหนงึในจํานวนวัดทสํีาคัญทสีดุในจนี วัดเป้ากวัไดร้ับการบรูณะใหมโ่ดย
พระชาวไตห้วันแห่งเมอืงเกาสูงซงึไดบ้รจิาคเงนิถงึ 100,000 อเมรกิันดอลล่าร ์ ปัจจุบันวัดเป็น
พพิธิภณัฑเ์ก็บของเกา่ทมีคีา่ทังรปูภาพ องคพ์ระ วงชา้ง เครอืงสํารดิคลา้ยหนา้คน เหมอืนเทพเจา้ซงึใส่
หนา้กากทําจากทองสํารดิใหญท่สีดุ มคีวามยาวถงึ 1.38 เมตร 

18.30 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

  พักท ีHONG QI HOTEL หรอื HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทสีาม   งอ้ไบ-๊เฉงิต-ูรา้นนวด-รา้นผา้ไหม-ถนนคนเดนิชุนซลีู ่

07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
 แลว้เดนิทางกลับเมอืงเฉงิต ู นําทา่นแวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบวัหมิะ” ยาประจําบา้นที

มชีอืเสยีง ท่านจะไดช้ม สาธติการนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผ่อนคลายความเครยีดและบํารุง
การไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 **แวะซอืของดเีมอืงจนี ผา้ไหม  

  นําทา่นสู ่ ยา่นถนนคนเดนิชนุซลีู ่เป็นแหลง่ชอ้ปปิงชอืดังของเสฉวนใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้
ตา่ง ๆ มากมาย ทังแบรนดต์า่งประเทศ และในประเทศ อาท ิ เสอืผา้, รองเทา้เครอืงหนัง, กระเป๋า
เดนิทาง, นาฬกิา, เกมส,์ ของทรีะลกึตา่งๆ ฯลฯ ตามอธัยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารทภีตัตาคาร 

 พักท ีJAMES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 **เลอืกซอืทวัรเ์สรมิ 10 ทา่นขนึไป (กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ละไกดล์ว่งหนา้ :-

ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้ / สกุเีสฉวนชวนชมิ / โชวเ์ปลยีนหนา้กากทา่นละ 580 หยวน 

วนัทสี ี   เฉงิต-ูรา้นยางพารา-รา้นหยก-กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นชม หยกจนี ของลําคา่ซงึชาวจนีมคีวามเชอืวา่หยกคอืสญัลักษณ์ของความดงีาม สตปัิญญา 
และความยุตธิรรม  ใหท้่านไดเ้ลอืกชมหยกทไีดผ้่านการเจยีระไนมาเป็นเครอืงประดับนําโชค อาท ิ
กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของขวัญของฝาก 

  เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิง ถนนโบราณจงิหล ีเป็นถนนคนเดนิทรัีกษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็น
อยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซอืไดต้ามอธัยาศัย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําทา่นแวะชอ้บปิงซอืของดเีมอืงจนี อาท ิหมอนยางพารา สนิคา้ OTOP ของจนี 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  
 สมควรแกเ่วลาเดนิทางไปสนามบนิเฉงิต ู   

23.30 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีMU5035 

วนัทหีา้ กรงุเทพฯ 

02.25 น.  (เชา้วันรุง่ขนึ) กลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานรีวม 
  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไชน่าอสีเทรน์แอรไ์ลส ์
  คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่
  คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
  คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ 
  คา่ภาษีสนามบนิจนี 
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 คา่วซีา่จนี 1,500 บาท 
   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 ุ รายการอาจมกีารสบัเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีว
บางรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดทํ้าประกัน
อุบัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรับผดิชอบใน
คา่ใชจ้า่ยทอีาจจะเกดิขนึไดอ้ันเนอืงมาจากการเปลยีนแปลง การล่าชา้การยกเลกิเทยีวบนิ เรอื รถไฟ หรอืค่าใชจ้่ายที
อาจจะเกดิขนึไดอ้นัเนอืงมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอนืๆ ที
บรษัิทไมอ่าจควบคุมได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / บรษัิทขอ
สงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื/
และกรณสีายการบนิประกาศขนึคา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอนืๆ 

 

สํารองทนีงั  ชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทเีหลอื 
ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

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

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง พนืหลังสขีาวเทา่นัน ขนาด 1.5*2 นวิ จํานวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครอืงประดับ ไมใ่สเ่สอืแขนกดุ ไมใ่สเ่สอืสี
ขาว ตอ้งเห็นใบห ูผมหนา้ตอ้งเหนอืควิ อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิทา่นัน และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูปรนิจาก
คอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอื
รับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 
4. กรณีเด็กอายุตาํกวา่ 18 ปี 
- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอสําเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น
ของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกยีวขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี
ลายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเท่านัน 

- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น ของ
พอ่และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซน็
ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเทา่นัน  

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลยีนชอื หรอื เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณี
ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ 
อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 
15 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
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8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
9. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี
ซา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์
10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทฯ) 
11. อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ย
เพมิทา่นละ 1,100 บาท 

 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักคา่ใชจ้า่ยคา่มดัจําตัว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตี
มดัจํากบัสายการบนิและมกีารการันตคี่ามัดจําทพีักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซงึไมอ่าจขอคนืเงนิ
ได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 
75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวต่างประเทศซงึไม่อาจ
รับผดิชอบตอ่ 
 ความเสยีหายต่างๆทอียูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงานการจลาจลเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
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 

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

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, 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 รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุ ในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัเป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทโีทร 02-
649-1049 และมอืถอื 081-6515209 
* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่ง การเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์
* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิ
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แฮมพ์เชอร์อนิชัวรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถือ 081-6515209 หรือเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรือตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


