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บวิตฟีลู วนิเทอร ์ควิท ์X2 

เฉงิต ูโลกแหง่หมิะ ตา้กูก๋ารเ์ซยีร ์ 
สวรรคซ์งผงิโกว 5 วนั 4 คนื 



2561-2562 CH-CTU-CA5D / เฉิงต-ูตา๋กู่ปิงชวน-ซงผิงโกว 5 งวนั  2 

 
 

จดุเดน่ไฮไลท ์
- เทยีวชมอทุยานสวรรค ์“ซงผงิโกว” 
- ตนืตากบัโลกหมิะและนําแขง็ ธานนําแขง็ตา๋กู ่ 
- เมนูพเิศษ! อาหารสมนุไพร 
- โรงแรมมาตรฐานด ี4 ดาว 
- เทยีวครบไมม่วีนัอสิระ, อาหารครบทุกมอื 
- ประกันอบุตัเิหต ุ1 ลา้น*เงอืนไขตามกรมธรรม ์
- เฉิงตู-วัดมัญชูศรี-ซอยหวานใจ 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่จนี 

16 - 20 ก.พ. 2562 22,900.-เหลอื 18,999 4,500.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

22 – 26 ม.ีค. 2562 22,900.- 4,500.- ไมร่วม 

 
*ไมแ่จกกระเป๋า *ไมม่รีาคาเด็ก *ไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ 1,000 บาท 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูตเูจยีงเยยีน 

15.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิแอรไ์ชน่่าแอรไ์ลส ์
(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ CA472 

22.20 น. ถงึนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ
ภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุน่ ฤดหูนาวทไีมห่นาวนักและ
มปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุ่มนอ้ยเชอื
ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยธีเิบตเมยีวหยุเชยีง  

 นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสูต่เูจยีงเยยีน 

 พักท ีHOLIDAY INN EXPESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง ตเูจยีงเยยีน-เฮยสุย่-อทุยานภผูานําแข็งตา๋กู ่(รวมรถอทุยาน+กระเชา้)-เมา่เสยีน  

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

   นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเฮยสุย่ (ประมาณ 4.30 ชวัโมง) ซงึเป็นทตีังของอุทยานธารนําแข็งตา๋กู ่“ตา๋

กู”่ มคีวามหมายว่า “ธารนําแข็งแหง่ทเิบต” มพีนืท ี210 ตารางกโิลเมตรประกอบดว้ยธารนําแข็งยุค
ใหม ่(อายปุระมาณ 100 ลา้นปี) ธารนําแข็งฟอสซลิ ป่าดกึดําบรรพ ์เขตป่าสน ภเูขาหมิะ และเขตหมูบ่า้น
ทเิบต อุทยานต๋ากู่เป็นแหล่งกําเนิดของทะเลสาบ และนําตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมีหมิะปกคลุม
สวยงาม ม ี13 ธารนําแข็งยุคใหม ่หุบเขาธารนําแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารนําแข็ง และนําตกธารนําแข็ง 
อทุยานตา๋กูม่พีรรณพชืกวา่ 1,000 สายพันธุ ์และสตัวป่์ากวา่ 150 ชนดิ รวมถงึ ลงิขนทองเสฉวน แพะป่า
เสฉวน ฯลฯ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 
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  นําทา่นนังรถอทุยาน แลว้ตอ่ดว้ยนังกระเชา้กอนโดลา่ ความจ ุ6-8 ทนัีง ความยาวเคเบลิ 1,226 เมตร 

ขนึไปทคีวามสูง 3,400 เมตรจากระดับนําทะเล ผ่านชมภูเขาหมิะ 3 ลูกสวยงามตระการตา ไดเ้วลา
สมควรลงจากเขา เดนิทางกลับเมอืงเมา่เสยีน 

คํา    ถงึเมา่เสยีน รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

    พักท ีMIAOXIAN INTERNATION HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีาม เมา่เสยีน-อทุยานซงผงิโกว-ตเูจยีงเยยีน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 แลว้เดนิทางสู ่อทุยานซวงผงิโกว สถานทที่องเทยีวแห่งใหม่ อทุยานนีรวบรวมเอาความยงิใหญ่ความ
งดงาม ความพเิศษ ความแปลกใหม ่และความลลีับของธรรมชาตมิารวมกันอยูใ่น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ
40 ววิทวิทัศน ์ 

  นําท่านนงัรถอุทยานเขา้ไปจุดทไีกลทสีดุกอ่น จากนันเดนิชมทะเลสาบยาว (ฉางไห)่ ทะเลสาบตน้
กก (ฟางไห)่ ทะเลสาบหนิขาว(ไป๋สอืไห)่ทะเลสาบไป๋ล่าไห่(ชา่งไป๋ล่าไห-่เซยีไป๋ล่าไห)่ทะเลสาบแห่ง
ความรักทะเลสาบส ีสระมรกต ทะเลสาบหมกึสนํีาเงนิเขม้ และนําตกธารไขม่กุ เป็นแหล่งท่องเทยีวทาง
ธรรมชาตแิหง่ใหมท่สีวยงดงามไมแ่พจ้วิไจโ้กวดนิแดนสวรรคบ์นดนิทนัีกทอ่งเทยีวไมค่วรพลาด รวมบาง
ชว่งตอ่ดว้ยรถกอลฟ์ สมควรแกเ่วลานําทา่นนังรถอทุยานกลับมาทจีดุนัดหมาย  

13.00 น.  รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคารในอุทยาน 

 บ่าย นําท่านเดินทางกลับตูเจียงเยียน ผ่านชมทุ่งหญา้ชวนจู่ซือ แวะพักอิริยาบถทีเดยีชีไห่เจนิ 
ทะเลสาบบนระดับความสูง3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสเีทอคอยซท์อดยาวไปตามแอง่ในหุบเขาผวินํา
เรยีบปราศจากคลนืรวิ สทีะเลสาบเขม้สดและเรยีบเหมอืนแผ่นกระเบอืงขนาดใหญ ่ทะเลสาบเต๋อซเีป็น
ผลพวงของการเกดิแผ่นดนิไหวอยา่งรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซงึทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 6,865 ราย และ
สงิกอ่สรา้งทังหลายถกูกลนืหายไปในพรบิตา 

   

 

 

 

 

คํา ถงึตเูจยีงเยยีน รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ีYIN SHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี ตเูจยีงเยยีน-เฉงิต-ูรา้นยา บวัหมิะ-วดัมญัชูศร-ีซอยหวานใจ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางกลับเฉงิต ู นําทา่นเดนิทางกลับเฉงิต ู แลว้นําทา่นไปชมรา้นยาเป่าซูถ่าง โรงงานผลติ
ยาทาแกนํ้ารอ้นลวก “เป่าฟู่ หลงิ” ทมีชีอืเสยีงรูจั้กกนัดใีนนาม “บวัหมิะ” ใหท้า่นไดรั้บฟังการบรรยายถงึ
สรรพคณุสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

    นําชมวดัมญัชุศร ีวัดพุทธทใีหญ่ทสีดุในเมอืงเฉงิตู มเีนอื
ทปีระมาณ 50 ไร ่ สรา้งขนึในสมัยราชวงศส์ยุ (ปี ค.ศ. 605-
617) เดมิชอืวัด “สนิเซยีงจอื” แตโ่ดนทําลายเพราะสงครามใน
ปลายราชวงศห์มงิ ต่อมาในรัชการคังซ ีราชวงศเ์ช็ง ไดโ้ปรด
ใหม้กีารบรูณะวัดขนึมาใหมโ่ดยมหีลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนํา ซงึ
ชาวบา้นเชอืวา่เป็นภาคหนงึของพระโพธสิตัยม์ญัชศุร ีภายหลัง
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มกีารเปลยีนชอืวัดเป็นวัดเหวนิซซูงึมคีวามหมายเดยีวกับ “มัญชศุร”ี ภายในวัดมวีหิารทา้วจตุรมหา
โลกบาล วหิารไตรมหาโพธสิัตย ์(มัญชศุร ี/ สมัตภัทร / อวโลกเิตศวร) และวหิารรัตนมหาชาต ิ(ศากย
มณีุเจา้) นําทา่นนมสัการสงิศักด ิขอพรเพอืเป็นสริมิงคล  นําท่านนําท่านแวะชอ้บปิงซอืของดเีมอืงจนี 
อาท ิผา้ไหม สนิคา้ OTOP ของจนี 

 นําทา่นไปเทยีวท ี“ซอยหวานใจ” ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีรุ่นเกา่ นังจบินําชา จับก๊วนคุยกัน 
เลน่ไพน่กกระจอก สงัสรรคก์บัเพอืนฝงู นัดทานขา้ว จับจา่ยซอืของฝากคณุนายทบีา้น ในซอยกวา้ง และ
พบกบัชาวจนีรุน่ใหม ่ทรีา้นกาแฟเทห่์ๆ  รา้นเบยีรจ๊์าบๆ รา้นไอศครมีเก๋ๆ  ชวิ...ชวิ ในซอยแคบ  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  

 พักท ีSPRING DOWNTOWN HOTEL หรอื เทยีบเท่า 4 ดาว    

วนัทหีา้       เฉงิต-ูรา้นหมอน-อสิระชอ้ปปิง-สวุรรณภมู ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

   นําทา่นไปชอ้บปิงซอืผลติภณัฑย์างพารา ของดเีมอืงจนี  

 จากนัน ถา้มเีวลา อสิระชอ้ปปิงทถีนนจนิหล ี  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร **เมนูสมนุไพรเสฉวน ไดเ้วลาเดนิทางไปสนามบนิ 

14.20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีCA 471 

16.30 น.      กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทใีนวนัจองทวัรห์ากทา่นมตีอ่เครอืงบนิภายในประเทศ เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

อตัรานรีวม 
  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า 
  คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่
  คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
  คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ 
  คา่ภาษีสนามบนิจนี 
  คา่บตัรผา่นประต ูเขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. 
 คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศคา่เบยีประกนัภยัในจนี   
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 

คา่บรกิารไมร่วม  
 คา่วซีา่แบบกรุ๊ป 1,000 บาท หรอืคา่วซีา่จนีแบบเดยีว 1,500 บาท 
 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 ชําระเงนิมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทเีหลอื 
ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 25 วัน 
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เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารุด
ใดๆ ทังสนิ ถา้ เกดิการชํารดุ เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง พนืหลังสขีาวเทา่นัน ขนาด 1.5*2 นวิ จํานวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครอืงประดับ ไมใ่สเ่สอืแขนกดุ ไมใ่สเ่สอืสี
ขาว ตอ้งเห็นใบห ูผมหนา้ตอ้งเหนอืควิ อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิท่านัน และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปปรนิจาก
คอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอื
รับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี 
- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  

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

- เด็กอายตํุากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสําเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น ของ
พอ่และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์า่ เกยีวขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็น
ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเท่านัน  

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลยีนชอื หรอื เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ 
อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 
15 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี
ซา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

11. อตัราค่าวซีา่ด่วน ทตีอ้งจ่ายเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยนืวซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ้่าย
เพมิทา่นละ 1,100 บาท 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักคา่ใชจ้า่ยคา่มดัจําตวัตาม เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตมีัดจํากับสาย
การบนิและมกีารการันตคี่ามัดจําทพีักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซงึไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิ
กอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของ
ราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวต่างประเทศซงึไม่อาจ
รับผดิชอบตอ่ 
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 ความเสยีหายต่างๆทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลียนแปลง

กําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

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. ค่าใชจ้่ายการเคลือนยา้ย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ 
(เนอืงจากอบุัตเิหตุระหว่างเดนิทาง) (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 - แตล่ะครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนอืงจากประสบอบุัตเิหตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัเป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทโีทร 02-
649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่ง การเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพ์เชอร์อนิชัวรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถือ 081-6515209 หรือเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรือตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


