
 

 

 

 

 

  

กุย้หลนิ
ลอ่งแมน่ําหลเีจยีง

กุย้หลนิ-หยงัซวั 
ลอ่งแมน่ําหลเีจยีง-เขาฝโูบว 

5 วนั 4 คนื 

 

เขาฝโูบว  



จุดเดน่ 

 เทยีวบนิมบีรกิารอาหาร 

 กระเป๋าคนละ1ใบ นําหนักไมเ่กนิ 23 กก. 

 กุย้หลนิ ชมเชาฝโูบว วดักวนอมิ 

 หยังซวั ลอ่งแมนํ่าหลเีจยีง,ถนนฝรัง 

 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด 

 ทกุทนัีงมปีระกันวงเงนิ1ลา้นบาท  

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

15-19 พ.ย. 60 12,900.- 3,000 ไมร่วม 

17-21 พ.ย. 60 12,900.- 3,000 ไมร่วม 

22-26 ธ.ค. 60 12,900.- 3,000 ไมร่วม 

12-16 ม.ค. 61 12,900.- 3,000 ไมร่วม 

24-28 ม.ค. 61 12,900.- 3,000 ไมร่วม 

 

หมายเหต ุ  

1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2.  ราคายงัไมร่วมคา่วซีา่จนี (วซีา่กรุ๊ป 1200บาท) หรอื (วซีา่เดยีว 1700บาท)  

3.  คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 1500 บาท และ คา่ทปิหัวหนา้
ทัวร ์50 หยวน 

4.  สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา
กระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง 

5.  ครบ 10 คน ออกเดนิทาง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์* ครบ 16 คน ออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยไปกบัคณะ  

 

โปรดทราบ  

1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจุใน
รายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม ซอื
หรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับท่านใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตก
ลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทยทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

 

 

 



กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  สุวรรณภูม-ิกุย้หลนิ-หยงัซวั 

10.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์
แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกเรอืงเอกสารใหท้สีนามบนิ  

13.10 น. ออกเดนิทางไปกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของมณฑลกวางส ีโดยเทยีวบนิท ีCZ 6100  

16.30 น. แวะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ทนีครหนานหนงิ แลว้กลับขนึเครอืงบนิลําเดมิ 

17.30 น. เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกุย้หลนิ โดยเทยีวบนิท ีCZ 6100 

18.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงกุย้หลนิ เดนิทางไปหยงัซวั 

คํา รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พกัท ีNEW LIJIANG HOTELหรอื YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTELหรอื
เทยีบเทา่  

 

วนัทสีอง  หยงัซวั-ลอ่งแมน่าํหลเีจยีง-ถนนฝรงั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําทา่นลอ่งเรอืชมลํานําหลเีจยีง (ลอ่งสนัปลายนํา // ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 1.30 ชวัโมง) ชมภู
เขารปูรา่งแปลกตาทดีแูตกตา่งกันไปตามจนิตนาการของผูเ้ฝ้าชม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร *ชวน ชมิเผอืกครสิตลั 

  เมอืงเล็กรมิแมนํ่าหลเีจยีงทมีทีวิทศันส์วยงามและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,400 ปี มปีระชากร
ประมาณ 300,000 คน ทนีเีป็นทโีปรดปรานของนักทอ่งเทยีวชาวยโุรปทนียิมขจัีกรยานชมธรรมชาติ
บรสิทุธ ิ* อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้บปิงของทรีะลกึทถีนนฝรัง (ถนนขา้วสารจนี) 

เลอืกซอืทวัรเ์สรมิคนืน ี(กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ละไกดล์ว่งหนา้ : 

 โชว ์THE IMPRESSION OF LIU SANJIE  ชําระเพมิทา่นละ 350 หยวน  

  กอ่นนอนคนืนี นําท่านสูโ่รงละครกลางแจง้รมิแมนํ่า 
ความจุ  2,000 ทนัีง โรงละครธรรมชาตทิใีหญ่ทสีดุใน
โลก ท่านจะไดช้มโชว์แม่นําทีมีช ือเสียงของเมือง
หยังซัว ชอืชดุ ตํานานแม่เพลงพนืบา้นชาวจว้ง “หลวิ
ซานเจยี” ทมีชีอื เสยีงเป็นทรีูจั้กดทัีวประเทศจนี การ
แสดงชดุนกํีากับการแสดงโดย “จางอวโีหมว” ผูกํ้ากับ
หนังชอืดังทมีผีลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุด
อลังการไวใ้นพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิก ดว้ยความมหัศจรรย์
ในจนิตนาการอันบรรเจดิ ผลงานชดุนีจงึไดผ้สานความ
งามธรรมชาต ิและวถิแีหง่มนุษยไ์วอ้ยา่งดมืดํา แสงไฟและแสงจันทร ์เสยีงเพลงและเสยีงพลวิไหวของ
ไผ่ออ้ ขุนเขาริมนํา และเครืองประกอบฉากทันสมัยเสือผา้เครืองแต่งกายพืนบา้นและงานดีไซน ์
นักแสดงรว่ม 600 ชวีติจะเรยีงรอ้ยออกมาเป็นการแสดง ทมีคํีาจํากัดความลกึซงึกว่าคําว่า “สนิคา้แห่ง
การท่องเทยีว” หากแต่เป็นการสรา้งสรรคง์านศลิปะทไีมค่วรพลาดชม โปรดทราบ เนอืงจากเป็นโรง
ละครกลางแจง้ หากระดับนําในแมนํ่าหลเีจยีงสงู อากาศหนาวหรอืมฝีนตกหนักมากจนทําใหป้ระกาศงด
การแสดง ทางบรษัิทฯจะจัดรายการล่องสทีะเลสาบหนงึแมนํ่าทดแทนใหท้เีมอืงกุย้หลนิในคนืวันทหีา้
ของการเดนิทาง  แตห่ากบตัรไดถ้กูใชไ้ปแลว้มกีารเขา้ชมแลว้จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ 



 พกัท ีNEW LIJIANG HOTELหรอื YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTELหรอื
เทยีบเทา่  

 

วนัทสีาม หยงัซวั-กุย้หลนิ-เขาชวนซาน-ถาํชวนซาน-นวดสมนุไพร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 เดนิทางกลับกุย้หลนิ  ชมเมอืงกุย้หลนิ แหลง่ทอ่งเทยีวทางธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงมณฑลกวางส ีชอื
เมอืงกุย้หลนิมบีนัทกึไวใ้นประวัตศิาสตรจ์นีเมอื 214 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช ครงัจนิซฮีอ่งเตม้บีญัชาใหข้ดุ
คลองหลงิฉวู ่เชอืมเสน้ทางเคลอืนทัพสง่เสบยีงจากภาคกลางเพอืเขา้ตดีนิแดนจนีตอนใต ้กุย้หลนิมี
การกอ่ชนัของแผน่ดนิหนิปนูตามธรรมชาตซิงึยงัคงดําเนนิอยูอ่ยา่งไมห่ยดุยงั กุย้หลนิจงึมภีเูขาทมีี
รปูรา่งแปลกตาและมถํีาสวยงามมากมาย  

  นําทา่นสูส่วนชวนซาน ซงึมคีวามหมายวา่ เขาทะล ุตังอยูช่านเมอืงทางใตข้องเมอืงกุย้หลนิ มี
พนืท ี2 ตารางกโิลเมตร ทัศนยีภาพบรเิวณนปีระกอบดว้ยภเูขาและแมนํ่าซงึมคีวามสวยงามมาก ตังอยู่
คนละฝากกบัเขางวงชา้ง จงึสามารถมองเห็นเขางวงชา้งไดจ้ากทนี ีหลังจากนันนําทา่นชมถําชวนซาน 
ถําใหม ่ซงึตังอยูบ่รเิวณเชงิเขา ยาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซงึมแีสงระยบิระยบั
เหมอืนครสิตัลทําใหถํ้านคีวามแปลกตาและสวยงาม และใหญเ่ป็นลําดับ 3 ของถําในตัวเมอืงกุย้หลนิ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําชมรา้นนวดฝ่าเทา้ ใหท้า่นไดรั้บฟังการบรรยายถงึสรรพคณุสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่า
เทา้ และซอืยาแกนํ้ารอ้นลวก  

  นําทา่นชม ประตโูบราณกหูนานเหมนิ ตังอยูท่รีมิทะเลสาปหยงห ูสรา้งขนึครงัแรกในสมยัราชวงค์
ถัง  อายปุระมาณ 1,300 ปี  ไดรั้บการปรับปรงุลา่สดุหลงัสงครามจนีกบัญปีุ่ น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึและ ชม
ตน้ไทรพันปี 

  นําทา่นไปชมเขตเมอืงใหมกุ่ย้หลนิ   

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 พักท ีMINGFENG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาวบวก 

 

วนัทสี ี กุย้หลนิ-วดักวนอมิ-รา้นผา้ไหม-เขาฝโูป-รา้ยยางพารา-ถนนคนเดนิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นไปนมสัการเจา้แมก่วนอมิ ทวีดัเหนนิเหยนิ เป็นวดัทใีหญท่สีดุ และตังอยูใ่จกลางเมอืงกุย้
หลนิ มแีตแ่มช่ทีอีาศัยอยูใ่นวัดแหง่น ี

  แลว้แวะชมิชาจนีเพอืสขุภาพ หรอืผา้ไหม สนิคา้ OTOP ของจนี 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําชมเขาฝโูบว เป็นทรีูจ้ักกนัในนาม “เขาสลายคลนื” เพราะแมค้ลนืลมจะโหมกระหนําเขา้มา
เพยีงใด เมอืมาพบกบัเขาฝโูปแหง่นคีลนืนันก็จะมลายหายไปจนสนิ ทเีขาฝโูปแหง่นมีถํีาทมีคีวาม
สวยงามและน่าสนใจอยูห่ลายแหง่ ไดแ้ก ่ถําพระพันองค ์อนัเป็นทเีก็บรวบรวมพระทสีรา้งขนึในสมยั
ราชวงศถ์ังและซง่ เชงิเขาดา้นใตม้ถํีาคนืมกุ ซงึเชอืกนัวา่เดมิมมีงักรอาศัยอยู ่และมไีขม่กุสอ่งประกาย
ใหค้วามสวา่งแกถํ่า นําทา่นชมหนิลองกระบ ี



  แวะเลอืกชมและเลอืกซอืผลติภณัฑย์างพารา สนิคา้ OTOP ชนันําของจนี 

  นําทา่นชมววิกุย้หลนิรมิทะเลสาบหรงซานห ูซงึบรเิวณนเีมอื 900 ปีกอ่นเคยเป็นคเูมอืง แตไ่ดร้ับการ
ปรับปรงุเป็นสวนสาธารณะและสรา้งเจดยีค์ูห่นงึขนึกลางทะเลสาบ เจดยีค์ูนั่นเรยีกวา่ เจดยีเ์งนิและเจดยี์
ทอง (ไมไ่ดข้นึบนตัวเจดยี)์ เจดยีอ์งคห์นงึสรา้งดว้ยทองเหลอืง ซงึถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทใีหญ่
ทสีดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนู ระหวา่ง 2 เจดยีม์อีโุมงคเ์ชอืมถงึกัน 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีMINGFENG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาวบวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ กุย้หลนิ-กรงุเทพฯ 

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง) แลว้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

08.50 น. เดนิทางสูก่ลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีCZ6099 

09.50 น. ขากลับผา่นสนามบนิหนานหนงิ พักรอตอ่เครอืงกลบัสวุรรณภมู ิ

11.00 น. โดยเทยีวบนิท ีCZ6099 อําลามณฑลกวางส ี

12.10 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

 

แนะนํา สามารถเลอืกซอืทวัร ์เพมิ 3 รายการดา้นลา่ง ในราคาชุดละ 2,600บาท  

- ถาํเงนิ (SILVER CAVE) ชมหนิงอกหนิยอ้ยทมีลีกัษณะแตกตา่งจากถําอนื คอืมคีวามแวววาวและสะทอ้นแสง
เหมอืนเกล็ดเพชร แลว้เดนิทางสูห่ยงัซวั เมอืงเล็กรมิแมนํ่าหลเีจยีงทมีทีวิทัศนส์วยงามและมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 
1,400 ปี หยงัซวัมพีนืท ี1,428 ตรม.มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทนีเีป็นทโีปรดปรานของนักทอ่งเทยีวชาวยโุรปที
นยิมขจัีกรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธ ิ

- ลอ่งแพไมไ้ผ ่แมน่าํอวหีลง  อนัน่าสนุกพรอ้มกบับรรยากาศแบบยอ้นยคุ สัมผัสบรรยากาศกลนิอายทวิทศันอ์วหีลง
เหอ การไดล้อ่งแพในอวหีลงเหอนัน ทา่นจะไดเ้ห็นนํานงิใสเหมอืนกระจก ทา่นจะเห็นภเูขาอยูไ่กลๆ ทสีะทอ้นบนพนืนํา 
ดเูหมอืนภาพวาด   

- โชวเ์ดน่ประจําเมอืงกุย้หลนิททีา่นพลาดไมไ่ด ้DREAM LIKE LI RIVER “มง่วา่นหลเีจยีง” เป็นการแสดงพเิศษ 
ทมีกีารผสมผสานระหวา่งบลัเลยแ์ละกายกรรมอยา่งลงตัว แมนํ่าหลเีจยีงถกูนํามาเป็นตัวเชอืมเพอืเลา่เรอืงราวของสรรพ
สงิทผีกูพันอยูก่บัสายนํา เชน่ ภเูขา ตน้ไม ้สตัวต์า่งๆ แมลง หรอืแมก้ระทังสงิมชีวีติทอียูใ่ตลํ้านําหลเีจยีง มง่วา่นหลี
เจยีงมกีารลงทนุสงูในเรอืงการออกแบบเสอืผา้ ฉาก และแสงส ี

 



คา่บรกิาร   พักหอ้งเดยีว จา่ยเพมิ 3,000 บาท เด็กใชเ้ตยีง / ไมใ่ชเ้ตยีง ราคาเทา่ผูใ้หญ ่(ไมม่รีาคาเด็ก) 

อตัรานรีวม  คา่ตวัเครอืงบนิไปกลบั (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีกั 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / คา่
บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / 
ชดุภาษีตวั (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบนิจนี CN TAX) 

อตัรานไีมร่วม  1. คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป-เดยีว) / 2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร ค่าเครอืงดมืนอก
รายการ เป็นตน้ 3.คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่นําหนักที
เกนิพกิดั 4. คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ+คนขบัรถทอ้งถนิ 1500 บาทตอ่คนตอ่ทรปิ และ ค่าทปิหวัหนา้ทัวร ์50 หยวนตอ่ทรปิ  

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บั
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษ * ทเีหลอื ชาํระกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื คา่ธรรมเนยีม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบลว่งหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิ หรอื
กรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได/้
ยก เลกิ กอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน- เก็บคา่ใชจ้า่ย 
75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบ 

- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 

- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่วีซีา่ กบั
องคก์รฯ ทอีอกบตัรนใีหก้บัท่าน เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อื
เอกสารน ี

- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

 

 



1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 

4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจ่ายคา่ทพีัก อาหาร ยานพาหนะ คา่ซอืตวัเครอืงบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะททีา่นอยูต่อ่ เพอื
ทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 

5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หวัหนา้ทวัร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 
ไมรั่บ ไมร่ับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรกัษาแทน ดังนันหากทา่นฝากบตัร APEX และ/หรอืสง่บตัรตดิมากบัเอกสาร 
หากมกีารสญูหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั  
ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 
1. การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพ

กลับประเทศ (เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident 
Evacuation and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอันเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั แตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่ขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองได ้โดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 

 

 


