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สุสานทหารหุน
่
ว ัดลามะ-กํ
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ราคารวม ค่า วีซ ่า(กรุ๊ป) 800 บาท / ค่าธรรมเนีย มตั ว (ค่าประกันภัย ทางอากาศ+ค่าธรรมเนีย มเชือเพลิง+ภาษี
สนามบิน ไทย+ภาษี ส นามบิน จีน * ผู ้เดิน ทางทราบว่า หากค่า ธรรมเนีย มตั วมีการปรั บ เพิมจะต ้องชํ า ระส่ว นต่า งที
เพิมขึนตามจริง โดยถืออัตราวันออกตัวเป็ นสําคัญ)
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท ้องถิน 40 หยวน และ ค่าทิปคนรถท ้องถิน 40 หยวน และ ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 40 หยวน
หมายเหตุ * รายการอาจมีก ารสั บ เปลียน และ/หรือ เปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม * ครบ 10 คน ออก
เดินทาง มีไกด์พด
ู ไทย รับทีซีอาน / ครบ 16 คน เดินทางโดยมีหัวหน ้าทัวร์ไทยเดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอด
การเดินทาง * บริการนํ าดืมทุกวันท่องเทียว * ทุกทีนังมีประกันอุบต
ั เิ หตุ วงเงิน 1 ล ้านบาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
-ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด (Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยูต
่ อ
่
จะมีคา่ ใช ้จ่ายทีทางสายการบินกําหนดหรือตามเงือนไขของสายการบิน) (ไม่สามารถระบุทน
ี งบนเครื
ั
องได้ สาย
การบินเป็นผูก
้ ําหนด Random Seat)

ว ันเดินทาง

ั
ราคาชน
Economy Class

ั
ราคาชน
Scoot Biz

พ ักเดียวเพิม

่ กรุป
วีซา
๊

17 – 20 มี.ค. 61

16,999.-

+5,000.-

3,000.-

รวมแล้ว

19 – 22 มี.ค. 61

16,999.-

+5,000.-

3,000.-

รวมแล้ว

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

ี าน
ดอนเมือง-ซอ

18.30 น.

เช็ค อิน พร ้อมกั น ทีท่ า อากาศดอนเมือ ง อาคาร 1 ผู ้โดยสารขาออก ชัน 2 บริเ วณแถวเคาร์เ ตอร์ 7
ทางเข ้าประตู 6 สายการบินนกสกูต
๊ โดยมีเจ ้าหน ้าทีของทางบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ

21.25 น.

่ ครซีอาน
โดยเทียวบินที XW890 นํ าท่านเหินฟ้ าสูน

02.10 น.

ถึงซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตังอยูใ่ นหุบเขาทีมีแม่นําเว่ยไหลผ่าน มีประวัตศ
ิ าสตร์ยาว นาน
กว่า 6,000 ปี ได ้ถูกสถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็ นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวม
ทังสิน 12 ราชวงศ์ ซีอานได ้เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศ
ต่างๆ ทัวโลก เป็ นจุดเริมต ้นของเส ้นทางสายไหมอันเลืองชือ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อน
ั ลําค่า
และเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญของจีน นํ าท่านเข ้าทีพัก
พักที SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสอง

์ ัง
ี าน-สุสานทหารหุน
ซอ
่ ดินเผา-อาหารเกียว-โชว์ราชวงศถ

09.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม



่ ํ าบล “หลินถ่ง” ทีมีชอเสี
ื
เดินทางสูต
ยงในการผลิตผลทับทิม นํ าชมสถานทีสําคัญทีสุดของเมืองซี
อาน ทีได ้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก ้ให ้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987
คือ กองท พ
ั ทหารดินเผาของกษ ต
ั ริยจ
์ นซ
ิ ี  แวะชมโรงงานตุ๊กตาดิน เผา เป็ นตุ๊กตาดินเผาที
จําลองจากของจริงแต่ทําขนาดเล็กลง
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
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 กองท ัพทหารดินเผาของกษ ัตริยจ์ นซ
ิ ี (รวมรถเล็ก) นํ าชมหุน
่ ปั นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน
่ งเต ้ สุสานทหารหุ่นแห่งนีชาวนาจีนได ้ขุดค ้นพบในปี ค.ศ.
ซึงถูกฝั งไว ้ใต ้ดินพร ้อมกับจักรพรรดิจนซี
ิ ฮอ
1974 เป็ นจํานวนกว่า 7,000 ตัว หุน
่ ทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน ้าแตกต่างกันทุกตัว มี
บันทึกว่าสุสานแห่งนีใช ้แรงงานทาสเป็ นจํ านวนถึง 726,000 คน ใช ้เวลาก่อสร ้าง 36 ปี นํ าชมประวัตฯิ
บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณทีคาดว่าเป็ นสุสานของจักรพรรดิจนซี
ิ
ปฐมจักรพรรดิของประเทศ
จีนทีได ้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให ้เป็ นหนึงเดียวได ้สําเร็จ ปั จจุบันมีการค ้นพบทีตังของสุสานแล ้วแต่ยัง
ไม่มก
ี ารเปิ ด สุสาน คงอยูใ่ นระหว่างการศึกษาถึงวิธก
ี ารป้ องกันการเสือม สภาพของวัตถุโบราณทีอาจ
เสียหายเมือถูกอากาศภายนอก
19.00 น.

 แวะซือผ ้าไหม สินค ้า OTOP คุณภาพของจีน

ิ อาหารเกียวขึนชอของซ
ื
ี าน
รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร *ชม
อ

 นํ าท่านเข ้าชมโชว์ราชวงศถ์ ังอันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที
สะท ้อนให ้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะทีรุง่ เรืองอย่างสุดๆ
พักที SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

ี าน-ว ัดลามะ-เจดียห
ซอ
์ า่ นป่าใหญ่-กําแพงเมืองโบราณ-ร้านยางพารา-ตลาดอิสลามสุวรรณภูม ิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม



นํ าชมว ัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร ้างขึนเมือ ค.ศ. 1705 ครังฮ่องเต ้คังซี
ใน เสด็จเยือนนครซีอาน เห็นว่าการสร ้างวัดนีจะเป็ นการสะดวกพักระหว่างทางสํ าหรับลามะผู ้ใหญ่จาก
ทิเบตทีต ้องเดินทางผ่านส่านซีเข ้าสูว่ ังหลวงปั กกิงเพือเข ้าเฝ้ า วัดลามะกว่างเหรินมีการซ่อมแซมและ
สร ้างวิห ารเพิมหลายครังครั งล่า สุด ในปี ค.ศ. 2006 ทํ าให ้สวยงามใหญ่โตบนพืนที 2.6 เอเค่อร์เช่น
ปั จจุบัน นํ าชมกําแพงหินทีมีรูปสลัก 18 อรหันต์ ชมป้ ายการอนุญาตให ้สร ้างวัดโดยคํ าสังของวังหลวง
ซึงเป็ นลายมือของฮ่องเต ้คังซี นมัสการเจ ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช นํ า
ท่านนมัสการ 3 มหาโพธิสัตย์ ทีวิหารมหาวีรา นมัสการรูปจงคาปาผู ้นํ านิกายพุทธทิเบตทีวิหารพันพระ
นํ าชมวิหารพระสูตร หอเก็บพระไตรปิ ฎก ชมรูปหล่อศากยมุนีพุทธเจ ้าและองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิง
สมัยราชวงศ์ถังทีได ้รับคําสังให ้แต่งงานกับผู ้นํ าทิเบตเพือมิตรภาพ



นํ าท่านเดินทางสูว่ ด
ั ฉือเอิน ซึงเป็ นทีประดิษฐานของเจดียห
์ า่ นป่าใหญ่ วัดนีเคยเป็ นอารามหลวงที
สร ้างขึนโดยฮ่องเต ้ถังเกาจง เพือตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร ้างเสร็จได ้นิมนต์พระถังซัมจังมาเป็ น
เจ ้าอาวาส และแปลพระคัมภีรพ
์ ระไตรปิ ฎกทีนํ ามาจากอินเดีย พระถังซัมจังได ้เป็ นผู ้ออกแบบและร่วม
สร ้างเจดียห
์ า่ นขึนเพือเก็บพระไตรปิ ฎก ลักษณะของเจดียจ
์ ะคล ้ายแบบอินเดีย มี 7 ชัน สูง 64.7 เมตร
ในสมัยก่อนจะสร ้างเจดียด
์ ้วยดินทังหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได ้รับการบูรณะเป็ นอิฐทังหมด
12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร



จากนันชมกําแพงเมืองโบราณ ทีสร ้างขึนในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และได ้รับ
การอนุรักษ์ ไว ้อย่างดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต ้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2
กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. สูง 12 เมตร มีประตูเข ้าออกทังสีด ้าน รวม 13 ประตู บริเวณด ้านข ้างยัง
3

มีส วนสาธารณะเพือพั ก ผ่ อ นหย่อ นใจด ้วย ผ่ า นชมหอระฆัง ซึงตั งอยู่ใ จกลางเมือ งซีอ าน ซึงนั บ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง แขวนระฆังไว ้บนยอดหอเพือตีบอกเวลาในตอนเช ้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมี
ลั ก ษณะแบบจีน สร ้างขึนด ้วยไม ้ทั งหมด ภายในจั ด แสดงเครืองเรือ น เครืองลายครามและของมีค่า
ตังแต่ราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ซงิ  แวะซือหยกและผีซวิ ลูกมังกรตัวทีเก ้า เครืองประดับนํ าโชค
ื ยงของประเทศจีน
 เดินทางสูร่ า้ นยางพารา ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทมีี ชอเสี

 อิสระเดินเทียวทีตลาดอิสลาม สัมผัสความเป็ นอยูข่ องชาวซีอาน ชิมขนมพืนเมือง อาหารพืนเมือง
เลือกซือสินค ้าหรือของทีระลึกในราคาต่อรองทีไม่แพงจนเกินไป

19.30 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร

22.30 น.

เดินทางไปสนามบิน

ว ันทีส ี

ี าน-ดอนเมือง
ซอ

03.30 น.

เดินทางกลับดอนเมือง โดยเทียวที XW 889

06.20 น.

เดินทางกลับถึงดอนเมือง โดยสวัสดีภาพ
**********************************

อ ัตราค่าบริการ ห้องเดียวเพิม 3,000 บาท / ท ัวร์ราคาพิเศษ ไม่มรี าคาเด็ก
อ ัตรานีรวม ค่าตัวเครืองบินไปกลับ(กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ / ค่าทีพัก 2 ท่านต่อหนึงห ้องคู่ / ค่าอาหารทุก
มือทีระบุในรายการ / ค่าบัตรผ่านประตู และเข ้าชมสถานทีระบุไว ้ในรายการ / ค่าวีซา่ จีน(กรุ๊ป) 800 บาท / ค่าระวาง
นํ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ ทีนํ าหนั กไม่เกิน 20 กก. / ชุดภาษี ตวั (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียม
เชือเพลิง, ภาษี สนามบินไทย+จีน)
ค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครืองดืม นอกจากรายการ
 ค่าทิปคนข ับรถอ ัตราว ันละ 10 หยวน / คน / ว ัน
 ค่าทิป ไกด์ทอ
้ งถิน อ ัตราว ันละ 10 หยวน / คน / ว ัน
 ค่าทิป ห ัวหน้าท ัวร์ อ ัตราว ันละ 10 หยวน / คน / ว ัน
 ค่าทํ าหนั งสือเดินทาง / ค่าทํ าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ด่วน
 ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงรายการได ้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียว
บางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทํ าประกัน
ชีวต
ิ ไว ้ให ้กับลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึงล ้านบาท / เงือนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเลือน
การเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ
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สํารองทีนงั 1. ชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ (อาจมีการเปลียนแปลง)
ั -มืด-ดํา-ซีดขาวเกินไป อาจใช ้
สําเนาหนังสือเดินทาง หน ้าทีมีรป
ู ทังด ้านซ ้ายและด ้านขวา อย่างชัดเจน ถ ้าถ่ายไม่ชด
ไม่ได ้ กรุณาแก ้ไข ด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนังสือเดินทางใหม่คะ่
หมายเหตุ การยืนวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนได ้ทีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึงกฎเกณฑ์การยืน ค่าธรรมเนียม
การใช ้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน ้า
หรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชันชิด จึงแจ ้งมาเพือทราบ
่ เดียว 1. หนังสือเดินทางทียังมีอายุใช ้ได ้จนถึงวันเดินทางไม่ตํากว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้า
เอกสารวีซา
ว่างสําหรับประทับตราเข ้าออกอย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม 3. รูปถ่ายหน ้าตรง ขนาด 1.5*2 นิว 2 ใบ ** รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน
ี าว ** ต ้องเห็นใบหู **ต ้องไม่ใส่เครืองประดับ
6 เดือน ** อัดภาพด ้วยกระดาษปรกติ ** พืนรูปสีขาว เสือต ้องไม่ใส่สข
ใดๆ **ผมหน ้าอยูเ่ หนือคิว
่ จีน ท่านทีต ้องการเดียวหรือมีข ้อจํากัดประเทศต ้องห ้าม ต ้องทําวีซา่ แบบเดียว จ่ายเพิม 700 บาท / ยืนวีซา่ ด่วน
ค่าวีซา
2-3 วัน เสียค่าใช ้จ่ายเพิมท่านละ 1100 บาท
่ ในกรณีด ังนีคือ
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ร ับเล่มของท่านวีซา
1. ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง ไว ้ผมยาว แต่งหน ้า ทาปาก 2. นํ ารูปเก่าทีถ่ายไว ้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้ 3.
นํ ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด ้านหลัง ยืนเอียงข ้าง ฯลฯ มาตัดใช ้ เพือยืนวีซา่ 4. ใช ้รูปทีเป็ นกระดาษสติคเกอร์ หรือ ใช ้รูป
ทีใช ้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – หักค่าใช ้จ่ายเพราะกรุ๊ปทีต ้องการันตีมด
ั จํากับสายการบินและที
พักซึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการ
เดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
ความร ับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบต่อ


ความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนั ดหยุดงาน การจลาจล เปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทํ าร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ



ิ ดกฎหมาย หรือ
การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
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สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ับผูเ้ ดินทางในรายการท่องเทียวข้างต้น
ร ับประก ันภ ัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)

ทุนประก ัน

เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขนไป
ึ
รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน

(SUM INSURE)

1. การประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง (Accident Medical
Expense while traveling)

1,000,000 บาท

ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน

3. ค่าใชจ่้ ายการเคลือนย ้าย เพือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การสง่ ศพกลับ
ประเทศ (เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation
and Repatriation of Remains)

500,000 บาท

4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

200,000 บาท

ี ชวี ต
ื ไวรัส, ไส ้
การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเส
ี ย
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจําตัว, การติดเชอ,
้ ง, อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสม
ั พันธ์, การบาดเจ็บจากความเสย
ี หายโดย
เลือน, ไสติ
ี สติ, ตกอยูภ
เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสย
่ ายใต ้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การ
แท ้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุดงาน, การก่อการร ้าย การยึดพาหนะ และ
การปล ้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า
การเบิกค่าใชจ
่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
ี บ
ิ ล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สส
ค่าร ักษาพยาบาล รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิ หตุ ใน
ระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
่ รมธรรม์ประกันภัย เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสงั เขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและ
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใชก
ผู ้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้จาก ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชวั รันส ์ คุณสมชาย ประทุม
สุวรรณ โทร 02-649-1049 มือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทางดังกล่าว เป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ให ้ตรงตามความ
ึ บประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ประสงค์ของบริษัทหลัก ทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง ซงรั
ิ ชวั
รันส ์
่ ต ้องการเพิมความ
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทําประกันไว ้ เชน
คุ ้มครองการเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าชา้ หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่าน
ื
สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซอประกั
นและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้ โดยติดต่อที คุณสมชาย
ื
ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชวั รันส ์ โทร 02-649-1049 มือถือ 081-6515209 หรือเลือกซอ
กรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ
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