ั ัสดินแดนมห ัศจรรย์ไซบี
สมผ
ไซบีเรีย
ทะเลสาบไบคาล เกาะโอลค์ฮอร์น
7 ว ัน 6 คืน

การท่อ งเทียวในฤดูหนาวในช่วงเดือนกุม ภาพั นธ์ – ต ้นมีนาคม ซึงเป็ นช่วงทีนํ าในทะเลสาบจะกลายเป็ น
นํ าแข็งทีมีความหนากว่า 1 เมตรเราจะนํ าท่านนังเรือสะเทินนํ าสะเทินบกแล่นบนพืนนํ าแข็งชมความงามรอบทะเลสาบ
ิ เตอร์) ชมความวิเศษทีน่า
เป็ นความประทับใจครังหนึงในชีวต
ิ ทีงดงามจนไม่อาจลืมได ้อย่างแน่นอน (บนเรือจะมีฮต
ี ้ าเหมือนเพชรพลอย หรือสีเขียวเหมือน
มหัศจรรย์ทจะเห็
ี
นได ้เฉพาะในฤดูหนาว นันก็คอ
ื BLUE ICE หรือนํ าแข็งทีมีสฟ
มรกต ซึงหาดูไม่ได ้นอกจากทีนีและมีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านัน ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอันแสนวิเศษนีจะมีแค่ชว่ ง
ระยะเวลาสันๆเพียง 40 วันในรอบหนึงปี เท่านัน

ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียว เพิม

30 ม.ค. – 5 ก.พ. 61

75,500

12,200

6 มี.ค. -12 มี.ค. 61

75,500

12,200

กําหนดการเดินทาง
วน
ั แรก

สุ ว รรณภู ม -ิ เมือ งอิร คู ท สค์

15.00 น.

คณะพร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมอ
ิ าคารผู ้โดยสารขาออกชัน 4 เกาะU เคาน์เตอร์ สายการบิน
S7 Air lines (จอดรถส่งผู ้เดินทางได ้ทีอาคารผู ้โดยสารขาออกชัน 4 ประตู 9-10) เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ ให ้
การต ้อนรับพร ้อมช่วยอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน โหลดสัมภาระเดินทาง (ผู ้โดยสารสามารถโหล
ดกสัมภาระได ้ 23 กิโลกรัมต่อท่าน)

17.25 น.

เดินทางสูเ่ มืองอิรคูทสค์ Irkutsk โดยสายการบิน S7 Air lines เทียวบินที S7 762 (ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชัวโมง)

00.25 น.

ถึงสนามบินอิรคูทสค์ Irkutsk แคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซียนํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองแล ้ว
เดินทางเข ้าทีพัก (เนืองจากช่วงเวลาทีเทียวบินไปถึง ร ้านอาหารต่าง ๆ ได ้ปิ ดให ้บริการแล ้ว หัวหน ้าทัวร์
จะแจกบะหมีและโจ๊กกึงสําเร็จรูปให ้ผู ้เดินทางคนละ 2 กล่องทาน แทนการจัดอาหารมือคํา)

ว ันทีสอง เมืองอิรคูทสค์-เกาะโอลค์ฮอร์น
เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ร ้านอาหารในโรงแรม
>> วันนีทางทัวร์จะจัดนํ าท่านเดินทางไปเทียวเกาะและค ้างคืนอยูบ
่ นเกาะเป็ นเวลา 3 วัน 2 คืน เพือ
ความสะดวกต่อ การเดินทาง ท่านสามารถจัด เตรียมสัมภาระเท่าทีจํ าเป็ นใช ้สํ าหรั บ 3 วัน ใส่กระเป๋ า
เดินทางใบเล็กทีกะทัดรัดนํ าติดตัวไปใช ้สําหรับ 3 วันนี ส่วนกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ทา่ นสามารถฝากไว ้ที
โรงแรมทีพักในเมืองอิรคูทสค์ และรับคืนหลังจากทีกลับจากเทียวเกาะ <<
หลังรับประทานอาหารเช ้า นํ าท่านเดินทางโดยรถบัสไปยังเกาะโอลค์ฮอร์น (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช ้
เวลาเดินทางโดยรถบัสราว 6 ชัวโมง)

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร ้านอาหารระหว่างทาง

บ่าย

เดินทางถึงเมือ ง ซาค์ยูต า้
Sakhyuta นํ า ท่า นขึนเรือ เฟอร์ร ี เพือเดินทางไป เกาะโอลค์ฮอร์น
Olkhon Island เดินทางถึงเกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็ นเกาะทีใหญ่ทสุ
ี ดจากทังหมด 27
เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพนที
ื ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจาก
เหนือ-ใต ้ จุดทีกว ้างทีสุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพืนเมือง บูรย
์ ัต (Buryat) อาศัยอยู่
บนเกาะ ชาวพืนเมืองของทีนีขึนชือว่า ได ้เก็ บ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว ้เป็ นอย่างดี
ตังแต่สมัยก่อนยุคอภินันทนาการหรือยุคคอลเคซัส และในแต่ละปี จะมีนักท่องเทียวนั บพันคนได ้มาเยือน
ณ เกาะแห่งนี...
นํ าท่านขึนรถจิปขับเคลือนสีล ้อทีผลิตในรัสเซีย เดินทางไปยังหมูบ
่ ้าน คูเซอร์ Khuzhir Village นํ าท่านสู่
แหลมเบอคาน Burkhan Cape จุดชมวิวสําคัญทางตอนกลางของเกาะ อันเป็ นสัญลักษณ์เฉพาะของ
ทะเลสาบไบคาลBaikal Lake ชมแท่นหิน ซามาน Shaman Rock หินศักดิสิทธิบนเกาะทีนักท่องเทียวผู ้
มาเยือนต ้องมาแวะสักระ

คํา

รับประทานอาหารคําณ ร ้านอาหารในโรงแรมทีพัก
พักที โรงแรม Balkal View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวบนเกาะ โอลค์ฮอร์น

ว ันทีสาม เกาะโอลค์ฮอร์นเหนือ - แหลมโคบอย
เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ร ้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารเช ้า นํ าท่านโดยสารรถจิบขับเคลือนสีล ้อหรือรถตู ้ทีเป็ นยานพาหนะทีเหมาะกับสภาพพืนทีบน
่ างเหนือ ชม แหลมโคบอย Cape Khoboy ทีอยูท
เกาะ เพือเดินทางขึนสูท
่ างตอนเหนือสุดของเกาะ
ชมหินสามพีน้อง หรือ Three Brothers Rock ชมความงามของผืนนํ าสีฟ้าของทะเลสาบทีบริเวณ
Uzyry Bay ซึงเป็ นจุดชมวิวทีสวยทีสุดแห่งหนึงบนเกาะแห่งนี

เทียง

รับประทานอาหารกลางวันแบบ ปิ กนิก ใกล ้จุดชมวิวบนเกาะ

บ่าย

่ มูบ
นํ าท่านเดินทางกลับสูห
่ ้าน ระหว่างเดินทางให ้ท่านได ้แวะชมวิวและถ่ายรูปตามจุดชมวิวสวย ๆ สอง
ข ้างทาง ทีมีทงป่
ั าสน ทุง่ หญ ้า หรือในฤดูหนาวท่านจะได ้พบเห็นประติมากรรมนํ าแข็งตามธรรมชาติท ี
สวยงามและไม่มท
ี ใดในโลกจะเที
ี
ยบเคียง...

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ร ้านอาหารในโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที โรงแรม Balkal View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวบนเกาะ โอลค์ฮอร์น

ว ันทีส ี

เกาะโอลคอน - เมืองอิรคูทสค์

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ร ้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารนํ าท่านเดินทางออกจากเกาะโดยรถจิปหรือรถตู ้ ต่อด ้วยข ้ามเรือเฟอร์รมายั
ี
งฝั ง และนังรถบัส
กลับเมืองอิรคูทสค์
ระหว่างทางแวะชุมชน โอช-ออร์ด ้า ของชาวพืนเมืองบูรย
์ าต Ust-Ordaburiat Village หนึงในชนเผ่า
พืนเมืองทีมีจํานวนมากทีสุดในแคว ้นไซบีเรีย อาศัยอยู่กับทุ่งหญ ้าและมีอาชีพเลียงสัตว์และล่า สัตว์ ชม
การแสดงการเรียกวิญญาณและการบูชาบรรพบุรุษของชาวพืนเมืองบูรย
์ าต แวะชมพิพธิ ภัณฑ์ชาวบูรย
์ าต
เรียนรู ้วิถช
ี วี ต
ิ ชาวพืนเมืองทีมีอยูแ
่ ต่ดงเดิ
ั มตังแต่ยค
ุ นํ าแข็งกระทังมาเป็ นชนพืนเมืองในยุคปั จจุบน
ั ...

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร ้านอาหารระหว่างทาง
หลังอาหารเดินทางกลับเมือง อิรคูทสค์

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที โรงแรม Marriott Courtyard Hotel โรงแรม ระดับ 4 ดาวในเมือง อิรคูทสค์

ว ันทีห้า

อิรคูทสค์ - เมืองลิสตเวียงก้า

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ร ้านอาหารในโรงแรม
หลั งอาหาร นํ าท่านเดินทางสูเ่ มือง ลิสตเวียงก้า Listvianka เมืองเล็ ก ๆ ริมทะเลสาบไบคาล ราว
เสมือนเมืองทีตังอยูช
่ ายฝั งทะเล เมืองนีอยูห
่ า่ งจากเมืองอิรคูทสค์ราว 70 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางโดย
รถบัสแค่ 1 ชัวโมง เมือง เดินทางถึง นํ าชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทะเลสาบไบคาล Baikal Museum แสดง
ประวั ต ค
ิ วามเป็ นมาและข ้อมูล เชิง วิท ยาศาสตร์ข องทะเลสาบแห่ง นี ชมพั นธ์สัต ว์นํ าหลากหลายชนิด
รวมทังแมวนํ าพันธ์นําจืดทีมีเพียงทีนีทีเดียวในโลก(แมวนํ าสายพันธ์ทัวไปจะอาศัยอยูต
่ ามแหล่งนํ าเค็ม)
นังรถกระเช ้าแบบนั งห ้อยขาขึนสู่จุดชมวิวบนยอดเขา ซึงเป็ นจุดชมวิวทีมองเห็ นวิวจากมุมสูงทีสวยงาม
ั สท
ิ ธิ ซามานซ ์
ของทะเลสาบ บริเ วณเนินเขาแห่ง นีจะกลายเป็ นลานสกีในฤดูห นาวด ้วย ชมหินศกดิ
สโตน Samanism Stone

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาโอมูล)

บ่าย

ชมโบสถ์ นิโคลาส St.Nicolas Church โบสถ์ทสวยงามและขึ
ี
นชือทีสุดข่ามกลางสวนดอกไม ้ที
สวยงามของเมือง ลิสตเวียงก ้า ชมตลาดปลาซึงเป็ นตลาดเล็ก ๆ ริมทะเลสาบทีมีแผงและร ้านค ้าจําหน่าย
สินค ้าพืนเมืองโดยเฉพาะปลานํ าจืดของทะเลสาบแห่งนี นํ าท่านนังเรือยางวนรอบชายทะเลสาบเพือชม
ความงานริมฝั งทะเลสาบ และสัมผัสบรรยากาศการเดินทาง โดยใช ้เรือยางทีขับเคลือนด ้วยใบพั ด (ใช ้
เวลา 1 ชัวโมงในการนังเรือยาง) เมือควรแก่เวลา นํ าท่านเดินทางกลับเมือง อิร-คูทสค์

คํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักทีโรงแรม Marriott Courtyard Hotel โรงแรมระดับ 4 ดาวในเมือง อิรคูทสค์

ว ันทีหก

เทียวชมจุดท่องเทียวในเมืองอิรคูทสค์

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม
ิ
หลังอาหารนํ าท่านชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์สงปลู
กสร้างไม้ Wooden Architecture Museum ชมสิงปลูก
สร ้างไม ้ทีหาชมได ้ยากซึงเป็ นบ ้านพักอาศัยของชนกลุม
่ ทีพํ านักอยูท
่ นี
ี มาช ้านาน ชมการสร ้างบ ้านตามภูม ิ
ปั ญญาชาวบ ้านทีต ้องสร ้างบ ้านด ้วยไม ้และทนต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาวทีอุณหภูมต
ิ ด
ิ ลบหลายสิบ
องศา......

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นํ า ท่ า นเทียวชมจุ ด ท่อ งเทียวขึนชือในเมือ ง อิร ค
์ ุต ส (Irkutsk) อิร ์คุต ส เป็ นเมือ งทีตั งอยู่ท างทิศ
ตะวันออกและเป็ นเมืองศูนย์กลางของแคว ้นไซบีเรีย มีประวัตศ
ิ าสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี
นํ าชมจุดท่องเทียวริมฝั งแม่นําอังการ่าทีไหลผ่านเมืองอิรคูทสค์ชมอนุ สรณ์สงครามโลกครังที 2 ทีสร ้าง
ขึนเพือรําลึกถึงเหล่าทหารกล ้าทีเสียชีวต
ิ ในช่วงสงคราม รูปปั นจักรพรรดิ อเล็กซานเดอร์ท3
ี ถนนคนเดิน
่ ารปฏิวัตใิ นรัสเซีย...
คาร์ลมาร์กซ์Calsmarks Street ซึงเป็ นผู ้คิดค ้นทฤษฎีสงั คมนิยม จนนํ าไปสูก
ชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์กองทหารกบฏเดือนธันวา Decembrist Museum สถานที ๆ บอกเล่าเรืองราวของกลุ่ม
ทหารทีลุกฮือขึนต่อต ้านการครองราชย์โดยมิชอบของจักรพรรดินโิ คลาสที 1 ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ.
1825 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิรค
์ ซึงเป็ นเมืองหลวงของรัสเซียในขณะนั น จนได ้รับการขนานนามว่าเป็ น
กลุ่ม ทหารกบฏเดือ นธันวาคม Decembrist หลั งการก่อ กบฏถูกปราบปรามจนล ้มเหลว ผู ้นํ ากบฏถูก
ประหารด ้วยการแขวนคอ ทหารบางส่วนเนรเทศมาคุมขังยังแคว ้นไซบีเรียซึงในอดีตเป็ นดินแดนทีทุรกัน
ดานและเป็ นแหล่งคุมขังนักโทษ โดยการก่อกบฏในครังนันยังส่งผลต่อการปฏิวัตใิ นรัสเซียในเวลาต่อมา
ชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึงเป็ นโบสถ์ทสวยงาม
ี
โดดเด่นทีสุดของเมืองอีรค
์ ุตส เริมสร ้าง
ในปี ค.ศ. 1885 ใช ้เวลาสร ้างกว่า 7 ปี จงึ แล ้วเสร็จ ภายในโบสถ์ถก
ู ตกแต่งอย่างวิจต
ิ รงดงาม ด ้วยหินอ่อน
จากประเทศอินเดีย โดยฝี มือช่างจากประเทศจีน ภาพสีนําบนฝาผนั งโบสถ์เป็ นฝี มือของจิตรกรชาวอิตา
เลียน
่ า
จากนันนํ าท่านสูย
่ น 130 ควอร์เตอร์ 130 Quarter แหล่งท่องเทียวแนวใหม่ทพลาดไม่
ี
ได ้สําหรับผู ้มา
เยือนเมืองนี บริเวณนีเป็ นแหล่งรวมของร ้านอาหาร บาร์ ร ้านจําหน่ ายของทีระลึกทีทันสมัย โดยสิงปลูก
สร ้างทังหมดบริเวณนีสร ้างด ้วยไม ้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค ้วนไซบีเรีย ซึง
ขึนชือในการสร ้างบ ้านด ้วยไม ้ ย่านนีจึงกลายเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทียวทังช ้อป แชะ และ ชิมเลยทีเดียว

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีเจ็ด

อีรค
์ ต
ุ ส (IRKUTSK)- กรุงเทพฯ

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าณ ร ้านอาหารในโรงแรม

09.00 น.

่ นามบินเพือทําการเช็คอินก่อนขึนเครือง
หลังอาหารนํ าท่านเดินทางสูส

11.20 น.

่ นามบินสุวรรณภูมโิ ดยเทียวบินS7 761
เหิรฟ้ ากลับสูส

16.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
***********************************

ค่าบริการ ห ้องเดียวเพิม 12,200 บาท (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มรี าคาเด็ก)
อ ัตรานีรวม ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ป)/ ค่าทีพัก 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่ / ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ/ ค่า
บัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ/ ค่าภาษี สนามบินไทย/ ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝากขึนเครือง
ท่านละ 1 ชินทีนํ าหนักไม่เกิน 23 กก. / ค่าภาษี สนามบินไซบีเรีย, ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง , ค่าธรรมเนียม
ประกันภัยทางอากาศ /ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน
อ ัตรานีไม่รวมไม่รวมค่าใช ้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมนอกรายการ เป็ นต ้น / ค่าทํ า
เอกสารของผู ้ถือต่างด ้าว / ค่านํ าหนักทีเกินพิกด
ั / ทิปหัวหน ้าทัวร์และคนขับรถตามความเหมาะสม
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ
ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
/ บริษัทได ้ทําประกันอุบต
ั เิ หตุให ้กับลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการ
ไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ.ทีจ่าย 3%
สํารองทีนงั มัดจํา ท่านละ 20,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
* ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทาง 20วัน
หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายไว ้ สําหรับกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที
ต ้องวางมัด จํ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีมีการการั นตีค่า มัด จํ าทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน ขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิก
ก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
เงือนไขและความร ับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบ
-

ต่ อ ความเสีย หายต่ า งๆ ที อยู่ เ หนื อ การควบคุ ม ของเจ า้ หน า้ ทีบริษั ทฯ อาทิ การนั ด หยุด งาน การจลาจล
เปลียนแปลงกํ า หนดเวลาในตารางบิน ภั ย ธรรมชาติ ฯลฯ หรือ ค่ า ใช ้จ่ า ยเพิมเติม ทีเกิด ขึน ทั งทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทํ าร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ

-

ิ ดกฎหมาย
ต่อการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ับผูเ้ ดินทางในรายการท่องเทียวข้างต้น
รับประกันภัยโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขนไป
ึ
รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน
1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง (Accident Medical Expense
while traveling)
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ
(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 ้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้
ติง,อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,การฆ่าตัว
ตาย, เสีย สติ, ตกอยู่ภายใต ้อํ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็ บจากการทะเลาะวิว าท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็ บ
เนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 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 ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและ
ผู ้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้จาก ตั วแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุว รรณ
โทร 02-649-1049 มือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทางดังกล่าว เป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ให ้ตรงตามความ
ประสงค์ของบริษัทหลัก ทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง ซึงรับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทําประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความ
คุ ้มครองการเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถ
ติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้ โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ
ตั ว แทนนิว แฮมพ์เ ชอร์อ น
ิ ชัว รั น ส์โ ทร 02-649-1049 มือ ถือ 081-6515209หรือ เลือ กซือกรมธรรม์จ ากบริษั ทหรือ
ตัวแทนประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ

