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ไฮไลท:์ 
- เทีย่วชมอทุยานจิว่จา้ยโกวเต็มวนั! รวมรถเหมาอทุยาน! 
- เทีย่วชมอทุยานซงผงิโกว 
- ดืม่ด า่บรรยกาศทะเลสาบเตอ๋ซ ี
- เมนพูเิศษ! อาหารสมนุไพร 
- เทีย่วตดิ เสาร-์อาทติย ์
- โรงแรมมาตรฐานด ี4 ดาว 
- เทีย่วครบไมม่ฟีรเีดย,์ อาหารครบทกุมือ้ 

 

ซุปเปอรเ์นเจอร.์..Super Nature 

จิว่จา้ยโกว(เต็มวนั)+รถเหมาสว่นตวั-อทุยานซงผงิโกว 

           5วนั 4คนื สายการบนิแหง่ชาต ิ
 

17,999.- 

Special Promotion! 
จ านวนจ ากดั 



วนัเดนิทาง ราคาโปรโมช ัน่ พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่จนี 

24 - 28 พ.ค. 61 17,999.- 4,000.- ไมร่วม 

22 – 26 ม.ิย. 61 17,999.- 4,000.- ไมร่วม 

 
*ไมม่รีาคาเด็ก /*คา่วซีา่ 1,500บาท 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิต ู

15.00น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิแอรไ์ชน่่า

แอรไ์ลส ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55น. น าทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ CA 472 

22.20น. ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ

ภูมอิากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่

หนาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึง่

เป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชาตติ่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี ่ธเิบต เมีย้ว หุย เชยีง น าท่านผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง  

 น าทา่นเขา้ทีพั่ก  

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอื ARGYLE GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่อง เฉงิต-ูเมา้เส ีย้น-อทุยานซงผงิโกว-จิว่จา้ยโกว 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 แลว้เดนิทางสูอ่ทุยานซงผงิโกว สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม ่อทุยานนีร้วบรวมเอาความยิง่ใหญ่

ความงดงาม ความพเิศษ ความแปลกใหม ่และความลีล้ับของธรรมชาตมิารวมกันอยูใ่น 3 หบุเขา 

9 ทะเลสาบ 40 ววิทวิทัศน ์ 

เทีย่ง          รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 

ถงึอทุยานซงผงิโกว น าทา่นชมทะเลสาบยาว (ฉางไห)่ ทะเลสาบตน้กก (ฟางไห)่ ทะเลสาบหนิ

ขาว(ไป๋สอืไห)่ทะเลสาบไป๋ลา่ไห(่ชา่งไป๋ลา่ไห-่เซีย่ไป๋ลา่ไห)่ทะเลสาบแหง่ความรักทะเลสาบส ี

สระมรกต ทะเลสาบหมกึสนี ้าเงนิเขม้ และน ้าตกธารไขม่กุ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิหง่

ใหมท่ีส่วยงดงามไมแ่พจ้ิว่ไจโ้กวดนิแดนสวรรคบ์นดนิทีนั่กทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดน าทา่น

เดนิทางตอ่สูจ่ ิว่ไจโ้กว  

          ระหวา่งทางแวะชมหนิดวงตาสวรรค ์สนิคา้ OTOP ของจนี  

ค า่         ถงึจิว่จา้ยโกว รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 

        น าทา่นเขา้ทีพั่ก KING LONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

 



วนัทีส่าม จิว่จา้ยโกว(เต็มวนั) รวมรถเหมาในอทุยาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นสมัผัสอทุยานจิว่จา้ยโกวความงามในดนิแดนทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติไวป้ระดจุดั่งแดน

สวรรค ์ ชมธรรมชาตทิีไ่ดรั้บการอนุรักษ์โดยไมถ่กูท าลายดว้ยน ้ามอืมนุษย ์เสน้ทางในอทุยานจิว่

ไจโ้กวมลีักษณะเหมอืนตวั Y การชมความงามของแดนสวรรคน์ีเ้ร ิม่ตน้จากขาของตัว Y ดา้นลา่ง

ไลข่ ึน้ไปดา้นบนทางทศิตะวนัตกของอทุยานน าชมทะเลสาบแรดทะเลสาบมงักรหลบั

ทะเลสาบชูเจงิ ทะเลสาบเสอื ทะเลสาบไมรู่ ้สนี ้าในทะเลสาบแตล่ะแหง่จะใสสวยจนสดุ

บรรยาย จนมคี าบอกเลา่วา่ มบีคุคลสองอาชพีทีไ่มก่ลา้มายังสถานทีน่ี ้คอืนักวาดและนักกว ีเชญิ

ทา่นเก็บภาพอันสวยงามเหลา่นีไ้ดจ้นจใุจพรอ้มพสิจูนค์ ากลา่วทีว่า่“ดนู า้ใสดจุกระจกสคีรามที่

จ ิว่จา้ยโกวแลว้ลมืน า้ทีอ่ ืน่แนน่อน“ 

น าทา่นสูท่ะเลสาบยาว ทะเลสาบทีม่คีวามสงู 3,150 เมตรจากระดับน ้าทะเล ฉากหลังเป็นภเูขา            

หมิะสงูสขีาวป่าสนเขยีวและเบือ้งลา่งเป็นทะเลสาบสฟ้ีาสด ภาพคุน้ตาเหมอืนรปูววิที่

สวติเซอรแ์ลนด ์หลายทา่นอาจไมเ่ชือ่วา่ทา่นจะไดพ้บเห็นววิเชน่นี้ในประเทศจนี ชมทะเล 3 

ฤดกูาล ซึง่สสีนัของทวิทัศนจ์ะเปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาล เป็นอทุยานทีม่าเทีย่วไดต้ลอดปี 

เทีย่ง           รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคารในจิว่ไจโ้กว  

 ชมอทุยานอกีฝากหนึง่ของขนุเขา (ฝ่ังตะวนัออก) ชมทะเลสาบตา่งๆ เชน่ ทะเลสาบแพนดา้ 

ทะเลดอกไมห้า้ส ีและ ทะเลสายธารนกยงู ซึง่สายน ้าใสสลับกับสสีนัของขนุเขาคลา้ยดั่งหาง

นกยงู ชมน า้ตกธารไขม่กุทีส่วยงาม ชมน า้ตกน ัว่เยอ่หลา่น น ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในจิว่ไจโ้กว 

กวา้ง 300 เมตร 

 หมายเหต ุการชมทะเลสาบไดม้ากนอ้ยขึน้อยูก่ับควิรถเร็วชา้ และความวอ่งไวของคณะทัวร ์ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 

 น าทา่นเขา้ทีพั่ก KING LONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ จิว่จา้ยโกว-ทุง่หญา้ชวนจูซ่ ือ่-เมอืงโบราญซงพาน-ทะเลสาบเตีย๋ซ-ีเฉงิต-ูรา้นนวด-รา้น

หยก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร 

เดนิทางกลับเฉงิตโูดยใชเ้สน้ทางซงพาน-เมา่เสีย้น-ตเูจยีงเยีย่น-ผา่นชมทุง่หญา้ชวนจูซ่ ือ่ แวะ

พักอริยิาบถทีเ่ดีย๋ชไีหเ่จนิ ทะเลสาบบนระดับความสงู 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสเีทอคอยซ ์

ทอดยาวไปตามแอง่ในหบุเขา ผวิน ้าเรยีบปราศจากคลืน่ริว้ สทีะเลสาบเขม้สดและเรยีบเหมอืน

แผน่กระเบือ้งขนาดใหญ ่ ทะเลสาบเตอ๋ซ ี เป็นผลพวงของการเกดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงในปี 

ค.ศ. 1933 ซึง่ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 6,865 ราย และสิง่กอ่สรา้งทัง้หลายถกูกลืน่หายไปในพรบิตา 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งทีภั่ตตาคารในเมอืงเมา่เสีย้น 

 น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่ฉงิต ูแวะชมรา้นหยก สนิคา้ขึน้ชือ่ของจนี เลอืกชม เลอืกซือ้ผซีวิเครือ่งราง

คา้ขายน าโชค น าทา่นไปชมรา้นยาทาแกน้ ้ารอ้นลวก ทีม่ชี ือ่เสยีงรูจั้กกันดใีนนาม “บัวหมิะ” ให ้

ทา่นไดรั้บฟังการบรรยายถงึสรรพคณุสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้  

ค า่ รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคารในเมอืงเฉงิต ู

น าทา่นเขา้พักที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอื ARGYLE GRAND HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 



วนัทีห่า้       เฉงิต-ูชอ้ปป้ิงถนนชุนซลีู-่รา้นยางพารา-สวุรรณภมู ิ

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นสู ่ยา่น ถนนคนเดนิชุนซลีู ่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง ชือ่ดังของเสฉวนใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้

สนิคา้ตา่ง ๆ มากมาย ทัง้แบรนดต์า่งประเทศ และ ในประเทศ อาท ิเสือ้ผา้, รองเทา้เครือ่งหนัง, 

กระเป๋าเดนิทาง, นาฬกิา, เกมส,์ ของทีร่ะลกึ ตา่งๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย   

         น าทา่นแวะชอ้บป้ิงซือ้ของดเีมอืงจนี อาท ิหมอนยางพารา สนิคา้ OTOP ของจนี 

11.30น.      รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร **เมนูสมนุไพรเสฉวน 

       ไดเ้วลาเดนิทางไปสนามบนิ  

14.55น.      เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA 471 

17.05น.      กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่นวนัจองทัวรห์ากทา่นมตีอ่เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่ประโยชของตัวทา่นเอง   

อตัรานีร้วม    

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า   

  คา่ทีพ่ัก 2 ทา่น ตอ่ หนึง่หอ้งคู ่    

  คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      

  คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ 

  คา่ภาษีสนามบนิจนี     

  คา่บตัรผา่นประต ู เขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ   

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศ คา่เบีย้ประกนัภยัในจนี   

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

คา่บรกิารไมร่วม  

 คา่วซีา่จนี 1,500บาท 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ นอกจากรายการ 

 คา่ทปิคนขบัรถ + คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 

 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุรายการอาจมกีารสับเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่ว

บางรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดท้ าประกัน

อุบัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะรับผดิชอบใน

คา่ใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลง การล่าชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ เรอื รถไฟ หรอืค่าใชจ้่ายที่

อาจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเนือ่งมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ ที่

บรษัิทไม่อาจควบคุมได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / บรษัิทขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื/

และกรณีสายการบนิประกาศขึน้คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ ช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทีเ่หลอื 

ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 



เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุด

ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่สเ่สือ้สี

ขาว ตอ้งเห็นใบหู ผมหนา้ตอ้งเหนอืคิว้ อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิท่านัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จาก

คอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอื

รับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี  

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี

ลายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของ

พอ่และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็น

ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี

ซา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

11. อัตราค่าวซีา่ดว่น ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ้่าย

เพิม่ทา่นละ 1,100 บาท 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักคา่ใชจ้่ายคา่มดัจ าตั๋วตาม เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตมีดัจ ากบัสาย

การบนิและมกีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่กโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิ

กอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของ

ราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทีย่ว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศซึง่ไม่อาจ

รับผดิชอบตอ่ 



 ความเสยีหายต่างๆทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล เปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอื  

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทีย่วขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขึน้ไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 

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

2. คา่รักษาพยาบาล เนือ่งจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  

(Accident Medical Expense while travelling) 
ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 
3. ค่าใชจ้่ายการเคลือ่นยา้ย เพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การส่งศพกลับประเทศ 

( เ นื่ อ งจ ากอุบั ติ เ หตุ ร ะห ว่ า ง เดินทาง )  ( Emergency Accident Evacuation and 

Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไส ้

ติง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว

ตาย, เสียสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ

เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 

Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครัง้ไมเ่กนิ สีส่บิลา้นบาท....เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนื่องจากประสบอบุัตเิหตุ ในระหว่าง

ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทีร่ะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัเป็นการสรุปขอ้มลูโดยสงัเขปเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทีโ่ทร 02-

649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหวา่ง การเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทีอ่อกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์

ของบรษัิทหลักทีเ่ป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิม่เตมิจากทีบ่รษัิทฯไดท้ าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพิม่ความคุม้ครอง

การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิม่ประกนัเทีย่วบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขึน้ ฯลฯ ท่านสามารถตดิตอ่ขอ

ทราบรายละเอยีดหรอืซือ้ประกันและช าระค่าเบีย้ประกันเพิม่เองไดโ้ดยตดิต่อที ่คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิ

แฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลือกซือ้กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน

ประกนัภยัอืน่ๆทีท่า่นรูจ้ักและพอใจ 

 

 


