
 

 

 

 

 

 

 

 

ซอีาน 
เพิ
ม! เทศกาลดอกโบต ั�น

เจ ิ�งโจว ล ั
วหยาง ซอีาน
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ซอีาน 7 วนั 5 คนื
เทศกาลดอกโบต ั�น+ซากรุะ

เจ ิ�งโจว ล ั
วหยาง ซอีาน

 

 

คนื 
ซากรุะ 

เจ ิ�งโจว ล ั
วหยาง ซอีาน 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที
ยง คํ
า 
โรงแรม 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 นัดพบสวุรรณภมู ิ × × ×  

2 สวุรรณภมู ิ– เจิ�งโจว - เจยีวจั �ว ✈ ✈ � 
SHAN YANG HAN GUO 
HOTEL 

3 เจยีวจั �ว – อทุยานหยนุไถซาน - เติ�งฟง � � � CHAN WU HOTEL 

4 
เติ�งฟง – วดัเสา้หลนิ – ลั5วหยาง – ดอกโบตั7น  

ถํ�าหลงเหมนิ - ซอีาน 
� � � SKYTEL HOTEL 

5 
ซอีาน – เจดยีห์า่นป่าใหญ ่- วดัชงิหลง(ดอกซากรุะ) 

ตา้หมงิกง 
� � � SKYTEL HOTEL 

6 
ซอีาน – สสุานทหารมา้ – จัตรัุสหอกลองหอระฆงั  

โชวร์าชวงศถ์ัง - เกีGยวซอีาน 
� � � SKYTEL HOTEL 

7 ซอีาน – กําแพงเมอืงซอีาน – กรงุเทพฯ สวุรรณภมู ิ � ✈ ✈  

เพิ
มเทศกาลดอกโบต ั�น+ซากรุะ！！！ 

เจ ิ�งโจว-หยนุไถซาน-เสา้หลนิ-ล ั
วหยาง-ดอกโบต ั�น-ซอีาน 

7 วนั 5 คนื 

รวมรถไฟความเร็วสงู ล ั
วหยาง-ซอีาน 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดี
ยว เพิ
ม วซีา่เดี
ยว 

9-15 เม.ย. 61 41,888.- 6,500.- รวมแลว้ 

 

ราคาไมร่วม   
คา่ทปิไกดท์อ้งถิ5น 70 หยวน  
คา่ทปิคนรถทอ้งถิ5น 60 หยวน  
และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์70 หยวน (รวม200หยวน)  

หมายเหต ุ 
* รายการอาจมกีารสบัเปลี5ยน และ/หรอื เปลี5ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
* ครบ 15 คน ออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไปกบักรุ๊ป ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง  
* บรกิารนํ�าดื5มทกุวันทอ่งเที5ยว  
* ทกุที5นั5งมปีระกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงื5อนไขตามกรมธรรม)์   
* เที5ยวบนิภายในมกีารเปลี5ยนแปลงเที5ยวบนิหรอืเวลาบนิ  
* อาจมกีารเปลี5ยนเสน้ทางเป็นเขา้ซอีาน/ออกเจิ�งโจว  
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก(คนืวนัจนัทร ์9 เม.ย. 61) สวุรรณภมู ิ

23.00 น. พรอ้มกนัที5ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์
แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ที5 คอยอํานวยความสะดวกเรื5องเอกสารใหท้ี5สนามบนิ  

วนัที
สอง(องัคาร 10 เม.ย. 61) สวุรรณภมู-ิเจ ิ�งโจว-เจยีวจ ั�ว 

02.15 น. ออกเดนิทางไปนครเจิ�งโจว เมอืงเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที5ยวบนิที5 CZ 3036 แวะเปลี5ยน
เครื5องที5กวางเจา ไมอ่อกนอกสนามบนิ 

06.00 น. ถงึสนามบนิกวางเจา รอตอ่เครื5องเดนิทางสูเ่จิ�งโจว (กระเป๋าเชค็ตรงไปเจิ�งโจว) 

09.15 น. ออกเดนิทางสูน่ครเจิ�งโจว โดยเที5ยวบนิ CZ3972 

11.40 น. เดนิทางถงึเจิ�งโจว เมอืงหลวงของมณฑลเหอนาน ตั �งอยู่บนฝั5งแม่นํ�าเหลอืงตอนปลายของที5ราบจนี
เหนือ เป็นเมอืงเก่าแก่ตั �งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มปีระชากรประมาณ 1 ลา้นคน มพีื�นที5สเีขยีวและ
สวนสาธารณะต่างๆเป็นจํานวนมาก ปัจจุบัน เจิ�งโจวนับเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งใหมข่องจนี ผ่านพธิี
ตรวจคนเขา้เมอืง 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที5ภตัตาคาร 

 นําเดนิทางนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีวจั �ว (ประมาณ 3 ชม.) ชมอทุยานสวรรค ์“หยุนไถซาน” อทุยาน
ที5สวยงามที5สดุของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจนี 

คํ5า รับประทานอาหารคํ5าที5ภตัตาคาร    

 พักที5 SHAN YANG HAN GUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที
สาม(พุธ 11 เม.ย. 61)  เจยีวจ ั�ว-อทุยานหยนุไถซาน-เต ิ�งฟง  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที5โรงแรม 

 � สมัผัสหยนุไถซาน อทุยานธรรมชาตทิี5ไดบ้รรจงสรา้งอยา่งงดงาม ทา่นจะไดเ้ห็นนํ�าตกที5มฟีองนํ�า
ใสสะอาดกระจายดจุดังสําล ีกลางวันจะมแีสงสรีุง้พาดโคง้ ทวิทศันเ์ป็นภเูขาสงูตระหงา่นเกนิเอื�อมถงึ
เมฆและหมอกลอยหนุนระหวา่งยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมเ้ปลี5ยนสจีะเหมอืนอทุยานที5
เต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากสสีวยงามเต็มพื�นที5ทั5วอทุยานสวรรค ์ 

  นําทา่นนั5งรถ Shuttle Bus ของอทุยานเขา้เยี5ยมชม หบุโตรกขนาดใหญท่ี5มชี ื5อเสยีงที5สดุของหยนุไท่

ซาน ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นขนุเขาสงูรปูทรงประหลาด เป็นสญัลกัษณ์ของที5นี5 จากนั�นนําทา่นเดนิ
เทา้ ตามทางเดนิที5ตดัเลยีบตามหนา้ผาหนิ เลาะอโุมงค ์เขา้ชมโตรกผาศลิาแดง Red Stone Gorge 
(Hong Danxia) จดุทอ่งเที5ยวที5สําคญัที5สดุของอทุยานหยนุไทซ่าน ขา้มสะพานหนิที5ตดัขา้มทางนํ�า
ไหล ตระการตากบัธารนํ�าสเีขยีวมรกต หบุโตรกสงูชนั แอง่นํ�าใส นํ�าตกสงู เกาะแกง่ และโขดหนิสลับ
รวมตลอดระยะทาง 2 จนถงึ นํ�าตกมงักรขาว Bailong Waterfalls นํ�าตกขนาดใหญท่ี5น่าตื5นตาตื5นใจ 
ผา่นทะเลสาบจื5อฝาง Zifang Ovary Lake ที5คลา้ยกระจกบานใหญ ่สะทอ้นภาพขนุเขาสเีขยีวสด 
ทอ้งฟ้า และหมูเ่มฆสขีาวดจุแดนสวรรค ์ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที5ภตัตาคาร 

  นําทา่นเดนิทางสูเ่ติ�งฟง (หยางเฉงิ) ราชธานโีบราณในสมยัราชวงศเ์ซี5ย (ประมาณ 3 ชั5วโมง) 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที5ภตัตาคาร 

  พักที5เติ�งฟง CHAN WU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 



 

 

 

 

 

 

 

วนัที
ส ี
(พฤหสับด ี12 เม.ย. 61) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที5โรงแรม

 �  นําท่านเขา้ชมวัดเสา้หลนิ 

ซึ5งเป็นผูนํ้าพทุธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพรพ่ระศาสนาเมื5อราวปี พ
สมาธเิพื5อใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ตอ่มาอารามแหง่นี�กลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวที5
รูจั้กกันดใีนนาม “กงัฟู
ประตมิากรรมรปูพระพทุธเจา้ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต รวม 
มหีมู่เจดียก์ว่า 200 องค์ ซึ5งเป็นสถานที5บรรจุอัฐขิองอดีตเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนั�นชมการ
แสดงกังฟทูี5มกีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้
บรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ

12.00 น. รับประทานอาหารที5ภตัตาคาร

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงลั5วหยาง 
ยาวนับ เป็นที5สองรองจากซอีาน จักรพรรดนิี 
ธานใีนสมยัที5พระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราช ทานนามเมอืงว่า 
วา่ “เทพนคร” 

   � นําชมงานเทศกาลดอกโบต ั�น

เพยีง 3 แหง่ที5ปลกูไดด้ ีคอื ลั5วหย
เสฉวน โบตั7นยงัเป็นดอกไมง้ามประจําตัวพระนางบเูซค็เทยีนและดอกไมป้ระจําชาตจินี

   � นําชม ถํ �าหนิหลงเหมนิ 

ตั �งอยูร่มิฝั5งนํ�าอี7เจยีง เป็นพทุธสถานเกา่แกท่ี5สําคัญและน่าตื5นตาตื5นใจที5สดุแห่งหนึ5งของจนี สรา้งราวปี 
พ.ศ. 1038 ในสมยัเวย่เหนอืและสรา้งเพิ5มเตมิเรื5อยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิให ้
เป็นถํ�าหรอือุโมงคเ์ขา้ไป แล ้
รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถํ�า สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชั �นสงูในสมัยนั�นๆ บเูซ็คเทยีน
สมยัเป็นฮอ่งเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจํานวนมาก เพื5อบรูณะถํ�าหนิหลงเหมิ
นแห่งนี� การสรา้งถํ�าพระพุทธแห่งนี�ที5ไดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดียและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโก ้
ประกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค
ประธานสงู 17 เมตรสลักอยูก่ลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิัตวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตร์
ของพระนางบเูซค็เทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก 

 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที5ภตัตาคาร

 หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูซ่อีานโดยรถไฟดว่น ขบวนที5

 โดยรถไฟความเร็วสงู (
น. - หรอืขบวนที5มเีวลาใกลเ้คยีงกนั
ในหุบเขาที5มแีม่นํ�าเว่ยไหลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกว่า 

4 

เต ิ�งฟง-วดัเสา้หลนิ-ล ั
วหยาง-ดอกโบต ั�น-

รับประทานอาหารเชา้ที5โรงแรม 

นําท่านเขา้ชมวัดเสา้หลนิ (รวมค่ารถเล็ก) ซึ5งกอ่ตั �งโดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า 

ซึ5งเป็นผูนํ้าพทุธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพรพ่ระศาสนาเมื5อราวปี พ.ศ
สมาธเิพื5อใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ตอ่มาอารามแหง่นี�กลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวที5

กงัฟู” นําชมสิ5งสําคัญในวัดเสา้หลนิอันไดแ้ก่วหิารสหัสพุทธ
ประตมิากรรมรปูพระพทุธเจา้ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ชมป่าเจดยี ์หรอื ถ่าหลนิ ที5

องค์ ซึ5งเป็นสถานที5บรรจุอัฐขิองอดีตเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนั�นชมการ
แสดงกังฟทูี5มกีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเที5ยวไดช้ม ที5โรงเรยีน ฝึกกังฟใูน
บรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ 

รับประทานอาหารที5ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงลั5วหยาง (1.30 ชั5วโมง) อดตีราชธานีที5ย ิ5งใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 
ยาวนับ เป็นที5สองรองจากซอีาน จักรพรรดนิี “บเูซ็คเทยีน”โปรดปรานเมอืงลั5วหยางมาก ตั �งใหเ้ป็นราช
ธานใีนสมยัที5พระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราช ทานนามเมอืงว่า 

เทศกาลดอกโบต ั�น(หมูต่านฮ ั
ว) ดอกไมส้วยงามที5หายากเลี�ยงยาก ในประเทศจนีมี

แหง่ที5ปลกูไดด้ ีคอื ลั5วหยาง มณฑลเหอ หนาน, เหอเจ๋อ มณฑลซานตง และเผงิโจว มณฑล
เสฉวน โบตั7นยงัเป็นดอกไมง้ามประจําตัวพระนางบเูซค็เทยีนและดอกไมป้ระจําชาตจินี

ถํ �าหนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอื ถํ �าประตูมงักร (รวมค่ารถเล็ก

ตั �งอยูร่มิฝั5งนํ�าอี7เจยีง เป็นพทุธสถานเกา่แกท่ี5สําคัญและน่าตื5นตาตื5นใจที5สดุแห่งหนึ5งของจนี สรา้งราวปี 
ในสมยัเวย่เหนอืและสรา้งเพิ5มเตมิเรื5อยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิให ้

เป็นถํ�าหรอือุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธสิัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล 
รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถํ�า สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชั �นสงูในสมัยนั�นๆ บเูซ็คเทยีน
สมยัเป็นฮอ่งเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจํานวนมาก เพื5อบรูณะถํ�าหนิหลงเหมิ

งถํ�าพระพุทธแห่งนี�ที5ไดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดียและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโก ้
ประกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นําชมวัดถํ�าเฟิ5งเซยีนซื5อ ชมพระ

เมตรสลักอยูก่ลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิัตวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตร์
างบเูซค็เทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก   แวะซื�อ “บวัหมิะ” ยาทาแกนํ้�ารอ้นลวกที5คณุรูจั้กดี

รับประทานอาหารเย็นที5ภตัตาคาร 

หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูซ่อีานโดยรถไฟดว่น ขบวนที5............ 

(หัวจรวจ) ที5มคีวามเร็วสงูสดุ 350 กม. ตอ่ชั5วโมง ขบวนที5 
หรอืขบวนที5มเีวลาใกลเ้คยีงกนั) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซอีาน เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตั �งอยู่

ในหุบเขาที5มแีม่นํ�าเว่ยไหลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกว่า 6,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีใน

-ถํ �าหลงเหมนิ-ซอีาน 

ซึ5งกอ่ตั �งโดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า “พระโพธธิรรม” 

ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณ
สมาธเิพื5อใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ตอ่มาอารามแหง่นี�กลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวที5

นําชมสิ5งสําคัญในวัดเสา้หลนิอันไดแ้ก่วหิารสหัสพุทธ สถานที5ประดษิฐาน
องค ์ชมป่าเจดยี ์หรอื ถ่าหลนิ ที5

องค์ ซึ5งเป็นสถานที5บรรจุอัฐขิองอดีตเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนั�นชมการ
กท่องเที5ยวไดช้ม ที5โรงเรยีน ฝึกกังฟใูน

อดตีราชธานีที5ย ิ5งใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 10 ราชวงศ ์ยนื
ดปรานเมอืงลั5วหยางมาก ตั �งใหเ้ป็นราช

ธานใีนสมยัที5พระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราช ทานนามเมอืงว่า “นครเสนิตู” มคีวามหมาย

ดอกไมส้วยงามที5หายากเลี�ยงยาก ในประเทศจนีมี

เหอเจ๋อ มณฑลซานตง และเผงิโจว มณฑล
เสฉวน โบตั7นยงัเป็นดอกไมง้ามประจําตัวพระนางบเูซค็เทยีนและดอกไมป้ระจําชาตจินี 

รวมค่ารถเล็ก) หมูถํ่�าพันพระที5

ตั �งอยูร่มิฝั5งนํ�าอี7เจยีง เป็นพทุธสถานเกา่แกท่ี5สําคัญและน่าตื5นตาตื5นใจที5สดุแห่งหนึ5งของจนี สรา้งราวปี 
ในสมยัเวย่เหนอืและสรา้งเพิ5มเตมิเรื5อยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิให ้

วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธสิัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล 
รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถํ�า สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชั �นสงูในสมัยนั�นๆ บเูซ็คเทยีน
สมยัเป็นฮอ่งเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจํานวนมาก เพื5อบรูณะถํ�าหนิหลงเหมิ

งถํ�าพระพุทธแห่งนี�ที5ไดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดียและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโก ้
นําชมวัดถํ�าเฟิ5งเซยีนซื5อ ชมพระ

เมตรสลักอยูก่ลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิัตวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตร์
ยาทาแกนํ้�ารอ้นลวกที5คณุรูจั้กด ี

ขบวนที5 G 663 (19.47-21.22 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซอีาน เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตั �งอยู่

ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีใน
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นาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทั �งสิ�น 12 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการ
ตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหว่างจนีกับประเทศต่างๆ ทั5วโลก เป็นจุดเริ5มตน้ของเสน้ทางสาย
ไหมอนัเลื5องชื5อ มโีบราณสถานโบราณวัตถเุกา่แกอ่นัลํ�าคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเที5ยวที5สําคัญของจนี 

 ถงึซอีาน พักที5 SKYTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัที
หา้(ศกุร ์13 เม.ย. 61)  ซอีาน-เจดยีห์า่นป่าใหญ-่วดัชงิหลง(ดอกซากรุะ)-ตา้หมงิกง  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที5โรงแรม 

  ชมเมอืงซอีาน ผา่นชมหอระฆงัซึ5งตั �งอยูใ่จกลางเมอืงซอีาน มรีะฆังแขวนไวบ้นยอดหอเพื5อตบีอกเวลา
ในตอนเชา้ มคีวามสงู 36 เมตร อาคารมลีักษณะแบบจนีสรา้งขึ�นดว้ยไมท้ั �งหมด ภายในจัดแสดงเครื5อง
เรอืน เครื5องลายครามและของมคีา่ตั �งแตร่าชวงศห์มงิ-ซงิ  

 � เดนิทางสูว่ัดฉือเอนิ ซึ5งเป็นที5ตั �งของ “ตา้เยี
ยนถา่” เจดยีห์า่นป่าใหญ ่วัดนี�เคยเป็นอารามหลวงที5
สรา้งขึ�นโดยฮอ่งเตถ้ังเกาจง เพื5อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถังซมัจั7งมาเป็น
เจา้อาวาส และแปลพระคัมภรีพ์ระไตรปิฎกที5นํามาจากอนิเดยี พระถังซมัจั7งไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วม
สรา้งเจดยีห์่านป่าขึ�นเพื5อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบอนิเดยี ม ี7 ชั �น สูง 64.7 
เมตร ในสมัยก่อนจะสรา้งเจดียด์ว้ยดนิทั �งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศห์มงิ ไดรั้บการบูรณะเป็นอฐิ
ทั �งหมด  �  แวะซื�อผา้ไหมจนีสนิคา้ OTOP คณุภาพด ี 

 � จากนั�นนําทา่นชมดอกซากรุะ ที5วัดชงิหลง หรอืวัดมงักรเขยีว เป็นที5รูจั้กกนัในนามวัดหนิ ซึ5งเป็นหนึ5ง
ในแปดของนกิายของพระพุทธศาสนาราชวงศถ์ัง ชว่งเดือนเมษายน ของทุกปีจะมผีูค้นเขา้ชมอย่าง
เนอืงแน่น  

12.00 น. รับประทานอาหารเที5ยงที5ภตัตาคาร   

 � ชมสถานที5ท่องเที5ยวแห่งใหม ่ที5คงคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์“พระราชวงัตา้หมงิกง” คอืการขุด
พบที5ตั �งของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศถ์ัง “ตา้หมงิกง” ถูกสรา้งขึ�นเมื5อ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรม
ราชโองการของหลี5ซื5อหมงิ ฮอ่งเตเ้รอืงอํานาจแหง่ราชวงศถ์ังในยคุที5นครฉางอาน (ซอีาน) รุ่งเรอืงสดุๆ 
เป็นศูนยก์ลางอารยะธรรมและศูนยก์ลางการคา้ขายระหว่างประเทศ เชื5อกันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต ้ใน
สมยัราชวงศถ์ังไดใ้ชพ้ระราชวังตา้หมงิกงเป็นที5ประทับตอ่เนื5องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาที5ผันเปลี5ยน
หลากยคุหลายสมัยนับพันปี ทําใหไ้มม่ใีครรูว้่า “ตา้หมงิกง” เดมิเคยมทีี5ตั �งอยูต่รงไหน จนมกีารขดุพบ
แนวที5ตั �งกําแพงวังรัศม ี3.2 กโิลเมตรใจกลางนครซอีาน จงึทราบวา่“ตา้หมงิกง” ในอดตีจงึมขีนาดใหญ่
กวา่พระราชวังแวรซ์ายย ์3 เท่า มขีนาดใหญ่กว่าพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในนครปักกิ5ง 4.5 เท่า  และมี
ขนาดใหญก่วา่พระราชวังเครมลนิถงึ 12 เท่า นี5คอืความยิ5งใหญ่ของพระราชวังโบราณในสมัยกว่าพันปี
ของราชวงศ์ถัง นําท่านเขา้ชมในส่วนพิพิธภัณฑ์ ยอ้นรอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองดา้น
สถาปัตยกรรมโบราณ พรอ้มชมภาพยนตร ์IMAX 3D (ราคารวมคา่รถแบตตารี5)  

18.30 น. รับประทานอาหารคํ5าที5ภตัตาคาร 

 พักที5 SKY TEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  
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วนัที
หก(เสาร ์14 เม.ย. 61)  ซอีาน-สสุานทหารมา้-จตัรุสัหอกลองหอระฆงั-โชวร์าชวงศถ์งั 
     เก ีUยวซอีาน 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที5โรงแรม  

 เดนิทางสูตํ่าบล “หลนิถ่ง” ที5มชี ื5อเสยีงในการผลติผลทับทมิ นําชมสถานที5สําคัญที5สดุของเมอืงซอีาน 
ที5ไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คอื 
กองทัพทหารดนิเผาของกษัตรยิจ์ ิ7นซ ี(รวมรถเล็ก) � แวะชมโรงงานตุ๊กตาดนิเผา เป็นตุ๊กตาดนิเผาที5
จําลองจากของจรงิแตทํ่าขนาดเล็กลง   

 � นําชมหุ่นปั�นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ5งถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิ7นซฮีอ่งเต ้สุสาน
ทหารหุ่นแห่งนี�ชาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจํานวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมี
ขนาดเทา่ตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่งกนัทกุตัว มบีนัทกึวา่สสุานแหง่นี�ใชแ้รงงานทาสเป็นจํานวนถงึ 
726,000 คน ใชเ้วลากอ่สรา้ง 36 ปี นําชมประวัตฯิบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณที5คาดว่าเป็น
สสุานของจักรพรรดจิิ7นซ ีปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีที5ไดท้รงรวบรวม แผ่นดนิจนีใหเ้ป็นหนึ5งเดยีวได ้
สําเร็จ ปัจจุบันมกีารคน้พบที5ตั �งของสุสานแลว้แต่ยังไม่มกีารเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศกึษาถงึ
วธิกีารป้องกนัการเสื5อม สภาพของวัตถโุบราณที5อาจเสยีหายเมื5อถกูอากาศภายนอก 

12.00 น. รับประทานอาหารเที5ยงที5ภตัตาคาร 

 เดนิทางกลับเขา้ตัวเมอืง � อสิระชอ้บปิ�งที5ตลาดหอกลอง เลอืกซื�อของฝากพื�นเมอืง หรอืของที5ระลกึ
ตา่งๆ 

 19.00 น. รับประทานอาหารคํ5าที5ภตัตาคาร *ชมิอาหารเกี�ยวขึ�นชื
อของซอีาน  

 � นําชมโชวร์าชวงศถ์งัอันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังที5สะทอ้นให ้
เห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะที5รุง่เรอืงอยา่งสดุๆ  

  พักที5 SKYTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  
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วนัที
เจ็ด(อาทติย ์15 เม.ย. 61) ซอีาน-กาํแพงเมอืงซอีาน-กรงุเทพฯสวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที5โรงแรม  

 �  นําทา่นชมกําแพงเมอืงโบราณ ที5สรา้งขึ�นในสมยัราชวงศห์มงิ มอีายเุกา่แกก่วา่ 600 ปีและไดรั้บการ

อนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ี กําแพงจากทศิเหนอืถงึทศิใตย้าว 2.8 กม. ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2  
กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทั �งสี5ดา้น รวม 13 ประต ูบรเิวณดา้นขา้งยงั
มสีวนสาธารณะ เพื5อพักผอ่นหยอ่นใจดว้ย ผา่นชมหอระฆงัซึ5งตั �งอยูใ่จกลางเมอืงซอีาน ซึ5งนับเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืง แขวนระฆงัไวบ้นยอดหอเพื5อตบีอกเวลาในตอนเชา้ มคีวามสงู 36 เมตร อาคารมี
ลักษณะแบบจนี สรา้งขึ�นดว้ยไมท้ั �งหมด ภายในจัดแสดงเครื5องเรอืน เครื5องลายครามและของมคีา่ 
ตั �งแตร่าชวงศห์มงิถงึราชวงศซ์งิ  

  นําทา่นแวะเลอืกซื�อหยก หรอืเผเ่ยา้ เครื5องประดับนําโชคของฝากอนัลํ�าคา่ที5ข ึ�นชื5อของจนี 

11.00 น. นําทา่นไปสนามบนิ *** อาหารกลางวัน บรกิารชดุ MAC DONALD หรอืชดุ KFC 

14.00 น. เดนิทางกลับกวางเจา โดย CZ 3232 (เที5ยวบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลี5ยนแปลง) 

16.45 น.  ถงึสนามบนิกวางเจา รอเปลี5ยนเครื5องบนิกลับสวุรรณภมูฯิ 

20.15 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเที5ยวบนิที5 CZ 361  

22.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิาร   หอ้งเดี
ยวเพิ
ม 6,500 บาท   * ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก 

อตัรานี�รวม   

คา่ตั7วเครื5องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ-กวางเจา-เจิ�งโจว//ซอีาน-กวางเจา-กรงุเทพฯ สายการบนิไชน่าเซาเทริน์แอรไ์ลน ์

คา่ที5พัก 2 ทา่นตอ่หนึ5งหอ้งคู ่ 

คา่อาหารทกุมื�อที5ระบใุนรายการ  

คา่บตัรผา่นประต ูและเขา้ชมสถานที5ระบไุวใ้นรายการ  

คา่วซีา่จนี(กรุ๊ป 800บาท)  

คา่ระวางนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ที5นํ�าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

ชดุภาษีตั7ว (คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิ, ภาษีสนามบนิไทย+จนี)  

คา่บรกิารไมร่วม  

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครื5องดื5ม นอกจากรายการ 

� คา่ทปิคนขบัรถอตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

� คา่ทปิ ไกดท์อ้งถิ
น  อตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

� คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 

� คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

สํารองที
น ั
ง   1. ชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื5อเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  2.  สว่นที5
เหลอื ชาํระทั �งหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 
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เงื
อนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน – หักคา่ใชจ้า่ยเพราะกรุ๊ปที5ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิและที5
พักซึ5งไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ�นไป - เกบ็คา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 14-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-13 วัน - เก็บคา่บรกิารทั �งหมด 100 
% 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื
อนไข ที
บรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เปลี5ยนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / การไมรั่บประทานอาหารบางมื�อ ไมเ่ที5ยว
บางรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทวัร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย /บรษัิทไดทํ้าประกนั
ชวีติไวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (หนึ5งลา้นบาท / เงื5อนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที5จะเลื5อน
การเดนิทางในกรณีที5มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น/บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที5จะมกีารเปลี5ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ในกรณีที5มกีารขึ�นลงของเงนิตราตา่ง ประเทศ 

ขอ้ควรทราบ 

1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเที5ยวบนิ ปรับเปลี5ยนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบ
ในเวลากระชั �นชดิ ทา่นใดที5ตอ้งออกตั7วภายในประเทศ (เครื5องบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาเผื5อเวลาและสอบถามที5
เจา้หนา้ที5กอ่นทกุครั �ง เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 

2. การประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงของจนี คอื หยก ยาจนี ผา้ไหม จําเป็นตอ้งบรรจใุนรายการเพราะมผีลกบัราคาทัวร ์
จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที5ยวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก  

3. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดที5แยกไมต่ามคณะในบางสถานที5หรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตกลง
เรื5องการเก็บคา่ใชจ้า่ยที5เหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ที5เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที5เกดิขึ�น
จากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

เอกสารวซีา่กรุป๊ (อาจมกีารเปลี
ยนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ที5มรีปู ทั �งดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  

หมายเหต ุการยื5นวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทวัร ์สามารถยื5นไดท้ี5หลายหน่วยงานในประเทศจนี ซึ5งกฎเกณฑก์ารยื5น คา่ธรรมเนยีม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลี5ยนแปลงเงื5อนไขบางประการโดยไมท่ราบลว่งหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชั �นชดิ จงึแจง้มาเพื5อทราบ 

เอกสารวซีา่เดี
ยว 1. หนังสอืเดนิทางที5ยงัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่5ากวา่ 6 เดอืน 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้
วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 3. รปูถา่ยหนา้ตรง ขนาด 1.5*2 นิ�ว 2 ใบ ** รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 
6 เดอืน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปรกต ิ** พื�นรปูสขีาว เสื�อตอ้งไมใ่สส่ขีาว ** ตอ้งเห็นใบห ู**ตอ้งไมใ่สเ่ครื5องประดับ
ใดๆ **ผมหนา้อยูเ่หนอืคิ�ว 

คา่วซีา่จนี ทา่นที5ตอ้งการเดี5ยวหรอืมขีอ้จํากดัประเทศตอ้งหา้ม ตอ้งทําวซีา่แบบเดี5ยว จา่ยเพิ5ม 700 บาท / ยื5นวซีา่ดว่น 
2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ5มทา่นละ 1100 บาท 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมร่บัเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดงันี�คอื 

1. ชื5อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที5ดเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก   2.  นํารปูเกา่ที5ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้3. 
นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื5อยื5นวซีา่  4. ใชร้ปูที5เป็นกระดาษสตคิเกอร ์ หรอื  ใชร้ปู
ที5ใชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

ความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเที5ยว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเที5ยวในตา่งประเทศ ซึ5งไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 
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◊ ความเสยีหายตา่งๆ  ที5อยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที5บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล เปลี5ยนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ5มเตมิที5เกดิขึ�น ทั �งทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ 

◊ การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที5ตรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนื5องมาจากมสีิ5งผดิกฏหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอื5นๆ 

ทา่นที
ถอืบตัร APEX 

- ทา่นที5ถอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่ กบัองคก์รฯ ที5ออกบตัรนี�
ใหก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารนี� 

- ทา่นที5ถอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 

4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจา่ยคา่ที5พัก อาหาร ยานพาหนะ คา่ซื�อตั7วเครื5องบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะที5ทา่นอยูต่อ่ เพื5อ
ทําเรื5องการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 

5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ที5ของบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หวัหนา้ทวัร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 
ไมรั่บ ไมรั่บฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรักษาแทน ดังนั�นหากทา่นฝากบตัร APEX และ/หรอืสง่บตัร APEX ตดิมากบั
เอกสารใดๆ และมกีารสญูหายเกดิขึ�น ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น  

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเที
ยวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขึ�นไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนื5องจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  

(Accident Medical Expense while travelling.) 
ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลื5อนยา้ย เพื5อการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนื5องจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนื5องมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีที5เสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชื�อ, ไวรัส, ไสเ้ลื5อน, ไส ้
ติ5ง, อาการที5เกี5ยวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวั
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บ
เนื5องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อื5นๆตามเงื5อนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานที5เกี5ยวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครั �งไมเ่กนิ สี5สบิลา้นบาท....เงื5อนไขตามกรมธรรม ์
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คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนื5องจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูที5ระบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั แตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพื5อใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ5มเตมิ ไดจ้ากตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ที5โทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษที5ออกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัที5เป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิ5มเตมิจากที5บรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพิ5มความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ5มประกนัเที5ยวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขึ�น ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่ขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซื�อประกนัและชําระคา่เบี�ยประกนัเพิ5มเองไดโ้ดยตดิตอ่ที5 คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซื�อกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทน
ประกนัภยัอื5นๆที5ทา่นรูจั้กและพอใจ 


