
 

 

 

 

 

 

สมัผสัดนิแดนมหศัจรรย์
ทะเลสาบไบคาล เกาะโอลคฮ์อรน์ 

    7 
 

สมัผสัดนิแดนมหศัจรรยไ์ซบเีรยี
ทะเลสาบไบคาล เกาะโอลคฮ์อรน์ 

 วนั 6 คนื 

 

 

ไซบเีรยี 
ทะเลสาบไบคาล เกาะโอลคฮ์อรน์  



 การท่องเทยีวในฤดูหนาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ ์–  ตน้มนีาคม ซงึเป็นช่วงทีนําในทะเลสาบจะกลายเป็น
นําแข็งทมีคีวามหนากวา่ 1 เมตรเราจะนําทา่นนังเรอืสะเทนินําสะเทนิบกแล่นบนพนืนําแข็งชมความงามรอบทะเลสาบ 
เป็นความประทับใจครังหนงึในชวีติทงีดงามจนไมอ่าจลมืไดอ้ยา่งแน่นอน (บนเรอืจะมฮีติเตอร)์ ชมความวเิศษทน่ีา
มหัศจรรยท์จีะเห็นไดเ้ฉพาะในฤดหูนาว นันก็คอื BLUE ICE หรอืนําแข็งทมีสีฟ้ีาเหมอืนเพชรพลอย หรอืสเีขยีวเหมอืน
มรกต ซงึหาดไูมไ่ดน้อกจากทนีแีละมเีฉพาะในฤดหูนาวเท่านัน ปรากฏการณ์ตามธรรมชาตอิันแสนวเิศษนจีะมแีค่ชว่ง
ระยะเวลาสนัๆเพยีง 40 วันในรอบหนงึปีเทา่นัน  

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ 

30 ม.ค. – 5 ก.พ. 61 75,500 12,200 

6 ม.ีค. -12 ม.ีค. 61 75,500 12,200 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สุวรรณภูม-ิเมอืงอริคูทสค ์

15.00 น. คณะพรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะU เคาน์เตอร ์ สายการบนิ  
S7 Air lines (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้อีาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู9-10) เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ ให ้
การตอ้นรับพรอ้มชว่ยอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ โหลดสัมภาระเดนิทาง (ผูโ้ดยสารสามารถโหล
ดกสมัภาระได ้23 กโิลกรัมตอ่ทา่น)  

17.25 น. เดนิทางสูเ่มอืงอริคูทสค ์ Irkutsk โดยสายการบนิ S7 Air lines เทยีวบนิท ีS7 762 (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 6 ชวัโมง) 

00.25 น. ถงึสนามบนิอริคทูสค ์Irkutsk แควน้ไซบเีรยี ประเทศรัสเซยีนําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้
เดนิทางเขา้ทพีัก (เนอืงจากชว่งเวลาทเีทยีวบนิไปถงึ รา้นอาหารตา่ง ๆ ไดปิ้ดใหบ้รกิารแลว้ หัวหนา้ทัวร์
จะแจกบะหมแีละโจ๊กกงึสําเร็จรปูใหผู้เ้ดนิทางคนละ 2 กลอ่งทาน แทนการจัดอาหารมอืคํา) 

วนัทสีอง เมอืงอริคทูสค-์เกาะโอลคฮ์อรน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม 

 >> วันนทีางทัวรจ์ะจัดนําท่านเดนิทางไปเทยีวเกาะและคา้งคนือยูบ่นเกาะเป็นเวลา 3 วัน 2 คนื เพอื
ความสะดวกต่อการเดนิทาง ท่านสามารถจัดเตรยีมสัมภาระเท่าทจํีาเป็นใชสํ้าหรับ 3 วัน ใส่กระเป๋า
เดนิทางใบเล็กทกีะทัดรัดนําตดิตัวไปใชสํ้าหรับ 3 วันน ีสว่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญท่า่นสามารถฝากไวท้ี
โรงแรมทพีักในเมอืงอริคทูสค ์และรับคนืหลังจากทกีลับจากเทยีวเกาะ << 

 หลังรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางโดยรถบสัไปยงัเกาะโอลคฮ์อรน์ (ระยะทาง 280 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางโดยรถบสัราว 6 ชวัโมง) 



เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารระหวา่งทาง  

บา่ย เดนิทางถงึเมอืง ซาคย์ูตา้ Sakhyuta นําท่านขนึเรือเฟอร์ร ีเพอืเดนิทางไป เกาะโอลคฮ์อรน์  
Olkhon Island เดนิทางถงึเกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) เป็นเกาะทใีหญ่ทสีดุจากทังหมด 27 
เกาะของทะเลสาบไบคาล มพีนืทปีระมาณ 700 ตางรางกโิลเมตร มคีวามยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจาก
เหนือ-ใต ้จุดทกีวา้งทสีดุของเกาะประมาณ 12 กโิลเมตร และมชีาวพนืเมอืง บรูย์ัต (Buryat) อาศัยอยู่
บนเกาะ ชาวพนืเมอืงของทนีีขนึชอืว่าไดเ้ก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไวเ้ป็นอย่างด ี
ตังแตส่มยักอ่นยคุอภนัินทนาการหรอืยคุคอลเคซสั และในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทยีวนับพันคนไดม้าเยอืน 
ณ เกาะแหง่น.ี.. 

 นําทา่นขนึรถจปิขบัเคลอืนสลีอ้ทผีลติในรัสเซยี เดนิทางไปยงัหมูบ่า้น คเูซอร ์Khuzhir Village  นําทา่นสู่
แหลมเบอคาน Burkhan Cape จุดชมววิสําคัญทางตอนกลางของเกาะ อันเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของ
ทะเลสาบไบคาลBaikal Lake ชมแท่นหนิ ซามาน Shaman Rock  หนิศักดสิทิธบินเกาะทนัีกทอ่งเทยีวผู ้
มาเยอืนตอ้งมาแวะสกัระ   

คํา รับประทานอาหารคําณ รา้นอาหารในโรงแรมทพีัก  

 พักท ีโรงแรม Balkal View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวบนเกาะ โอลคฮ์อรน์  

 

 

 

 

 

วนัทสีาม   เกาะโอลคฮ์อรน์เหนอื - แหลมโคบอย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม  

 หลังอาหารเชา้ นําทา่นโดยสารรถจบิขบัเคลอืนสลีอ้หรอืรถตูท้เีป็นยานพาหนะทเีหมาะกบัสภาพพนืทบีน
เกาะ เพอืเดนิทางขนึสูท่างเหนอื ชม แหลมโคบอย Cape Khoboy ทอียูท่างตอนเหนอืสดุของเกาะ 
ชมหนิสามพนีอ้ง หรอื Three Brothers Rock ชมความงามของผนืนําสฟ้ีาของทะเลสาบทบีรเิวณ 
Uzyry Bay ซงึเป็นจุดชมววิทสีวยทสีดุแหง่หนงึบนเกาะแหง่น ี 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวันแบบ ปิกนกิ ใกลจ้ดุชมววิบนเกาะ  

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสูห่มูบ่า้น ระหวา่งเดนิทางใหท้า่นไดแ้วะชมววิและถา่ยรปูตามจดุชมววิสวย ๆ สอง
ขา้งทาง ทมีทีงัป่าสน ทุง่หญา้ หรอืในฤดหูนาวทา่นจะไดพ้บเห็นประตมิากรรมนําแข็งตามธรรมชาตทิี
สวยงามและไมม่ทีใีดในโลกจะเทยีบเคยีง... 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ รา้นอาหารในโรงแรม และพักผอ่นตามอธัยาศัย  

                พักท ีโรงแรม Balkal View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวบนเกาะ โอลคฮ์อรน์  

 

 

 

 

 

 



วนัทสี ี เกาะโอลคอน - เมอืงอริคทูสค ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม 

 หลังอาหารนําทา่นเดนิทางออกจากเกาะโดยรถจปิหรอืรถตู ้ต่อดว้ยขา้มเรอืเฟอรร์มีายังฝัง และนังรถบัส
กลับเมอืงอริคทูสค ์

 ระหว่างทางแวะชมุชน โอช-ออรด์า้ ของชาวพนืเมอืงบรูย์าต Ust-Ordaburiat Village หนงึในชนเผ่า
พนืเมอืงทมีจํีานวนมากทสีดุในแควน้ไซบเีรยี อาศัยอยู่กับทุ่งหญา้และมอีาชพีเลยีงสัตวแ์ละล่าสัตว ์ชม
การแสดงการเรยีกวญิญาณและการบชูาบรรพบรุุษของชาวพนืเมอืงบรูย์าต แวะชมพพิธิภัณฑช์าวบรูย์าต 
เรยีนรูว้ถิชีวีติชาวพนืเมอืงทมีอียูแ่ตด่งัเดมิตังแตย่คุนําแข็งกระทังมาเป็นชนพนืเมอืงในยคุปัจจุบนั... 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารระหวา่งทาง  

หลังอาหารเดนิทางกลับเมอืง อริคทูสค ์

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

                พักท ีโรงแรม Marriott Courtyard Hotel โรงแรม ระดับ 4 ดาวในเมอืง อริคทูสค ์

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ อริคทูสค ์- เมอืงลสิตเวยีงกา้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม 

 หลังอาหาร นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ลสิตเวยีงกา้ Listvianka เมอืงเล็ก ๆ รมิทะเลสาบไบคาล ราว
เสมอืนเมอืงทตีังอยูช่ายฝังทะเล เมอืงนอียูห่า่งจากเมอืงอริคทูสคร์าว 70 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางโดย
รถบัสแค่ 1 ชวัโมง เมอืง เดนิทางถงึ นําชม พพิธิภณัฑท์ะเลสาบไบคาล Baikal Museum แสดง
ประวัตคิวามเป็นมาและขอ้มูลเชงิวทิยาศาสตร์ของทะเลสาบแห่งนี ชมพันธ์สัตว์นําหลากหลายชนิด 
รวมทังแมวนําพันธนํ์าจดืทมีเีพยีงทนีทีเีดยีวในโลก(แมวนําสายพันธท์ัวไปจะอาศัยอยูต่ามแหล่งนําเค็ม) 
นังรถกระเชา้แบบนังหอ้ยขาขนึสู่จุดชมววิบนยอดเขา ซงึเป็นจุดชมววิทมีองเห็นววิจากมมุสงูทสีวยงาม
ของทะเลสาบ บรเิวณเนินเขาแห่งนีจะกลายเป็นลานสกใีนฤดูหนาวดว้ย ชมหนิศกัดสิทิธ ิซามานซ์
สโตน Samanism Stone  

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูปลาโอมลู)  

บา่ย ชมโบสถ ์นโิคลาส St.Nicolas Church โบสถท์สีวยงามและขนึชอืทสีุดข่ามกลางสวนดอกไมท้ี
สวยงามของเมอืง ลสิตเวยีงกา้ ชมตลาดปลาซงึเป็นตลาดเล็ก ๆ รมิทะเลสาบทมีแีผงและรา้นคา้จําหน่าย
สนิคา้พนืเมอืงโดยเฉพาะปลานําจดืของทะเลสาบแห่งน ีนําท่านนังเรอืยางวนรอบชายทะเลสาบเพอืชม
ความงานรมิฝังทะเลสาบ และสัมผัสบรรยากาศการเดนิทาง โดยใชเ้รอืยางทขีับเคลอืนดว้ยใบพัด (ใช ้
เวลา 1 ชวัโมงในการนังเรอืยาง) เมอืควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับเมอืง อริ-คทูสค ์

คํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

                พักทโีรงแรม Marriott Courtyard Hotel โรงแรมระดับ 4 ดาวในเมอืง อริคทูสค ์

 

 

 



 

 

 

วนัทหีก    เทยีวชมจดุทอ่งเทยีวในเมอืงอริคทูสค ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลังอาหารนําท่านชม พพิธิภณัฑส์งิปลกูสรา้งไม ้Wooden Architecture Museum ชมสงิปลกู
สรา้งไมท้หีาชมไดย้ากซงึเป็นบา้นพักอาศัยของชนกลุม่ทพํีานักอยูท่นีมีาชา้นาน ชมการสรา้งบา้นตามภมูิ
ปัญญาชาวบา้นทตีอ้งสรา้งบา้นดว้ยไมแ้ละทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดหูนาวทอีณุหภมูติดิลบหลายสบิ
องศา...... 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําท่านเทียวชมจุดท่องเทียวขนึชอืในเมือง อริค์ุตส (Irkutsk) อริ์คุตส เป็นเมืองทีตังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกและเป็นเมอืงศูนยก์ลางของแควน้ไซบเีรยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 300 ปี   

 นําชมจุดท่องเทยีวรมิฝังแมนํ่าอังการ่าทไีหลผ่านเมอืงอริคูทสคช์มอนุสรณ์สงครามโลกครังท ี2 ทสีรา้ง
ขนึเพอืรําลกึถงึเหลา่ทหารกลา้ทเีสยีชวีติในชว่งสงคราม รปูปันจักรพรรด ิอเล็กซานเดอรท์3ี ถนนคนเดนิ
คารล์มารก์ซC์alsmarks Street ซงึเป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎสีงัคมนยิม จนนําไปสูก่ารปฏวิัตใินรัสเซยี... 

 ชมพพิธิภณัฑก์องทหารกบฏเดอืนธันวา Decembrist Museum สถานท ีๆ บอกเลา่เรอืงราวของกลุ่ม
ทหารทลีุกฮอืขนึต่อตา้นการครองราชยโ์ดยมชิอบของจักรพรรดนิโิคลาสท ี1 ในเดอืนธันวาคมปี ค.ศ.
1825 ณ เมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริค์ ซงึเป็นเมอืงหลวงของรัสเซยีในขณะนัน จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
กลุ่มทหารกบฏเดือนธันวาคม Decembrist หลังการก่อกบฏถูกปราบปรามจนลม้เหลว ผูนํ้ากบฏถูก
ประหารดว้ยการแขวนคอ ทหารบางสว่นเนรเทศมาคุมขังยังแควน้ไซบเีรยีซงึในอดตีเป็นดนิแดนททีุรกัน
ดานและเป็นแหลง่คมุขงันักโทษ โดยการกอ่กบฏในครงันันยงัสง่ผลตอ่การปฏวิัตใินรัสเซยีในเวลาตอ่มา  

 ชมโบสถค์าซาน (Kazan Church) ซงึเป็นโบสถท์สีวยงาม โดดเด่นทสีดุของเมอืงอรีค์ุตส เรมิสรา้ง
ในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลาสรา้งกวา่ 7 ปีจงึแลว้เสร็จ ภายในโบสถถ์กูตกแตง่อยา่งวจิติรงดงาม ดว้ยหนิออ่น
จากประเทศอนิเดยี โดยฝีมอืชา่งจากประเทศจนี ภาพสนํีาบนฝาผนังโบสถเ์ป็นฝีมอืของจติรกรชาวอติา
เลยีน 

 จากนันนําทา่นสูย่า่น 130 ควอรเ์ตอร ์130 Quarter แหลง่ทอ่งเทยีวแนวใหมท่พีลาดไมไ่ดสํ้าหรับผูม้า
เยอืนเมอืงนี บรเิวณนีเป็นแหล่งรวมของรา้นอาหาร บาร ์รา้นจําหน่ายของทรีะลกึททีันสมัย โดยสงิปลูก
สรา้งทังหมดบรเิวณนีสรา้งดว้ยไม ้และตกแต่งอยา่งสวยงาม มเีอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบเีรยี ซงึ
ขนึชอืในการสรา้งบา้นดว้ยไม ้ยา่นนจีงึกลายเป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเทยีวทังชอ้ป แชะ และ ชมิเลยทเีดยีว 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 พักท ีCOURTYARD MARRIOTT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

  



 

วนัทเีจ็ด อรีค์ตุส (IRKUTSK)- กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณ รา้นอาหารในโรงแรม 

09.00 น. หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพอืทําการเชค็อนิกอ่นขนึเครอืง  

11.20 น. เหริฟ้ากลบัสูส่นามบนิสวุรรณภมูโิดยเทยีวบนิS7 761 

16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

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

 

คา่บรกิาร หอ้งเดยีวเพมิ  12,200 บาท (ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก) 

อตัรานรีวม ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป)/ ค่าทพีัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู ่/ ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ/ ค่า
บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ/ ค่าภาษีสนามบนิไทย/ ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืง
ทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / คา่ภาษีสนามบนิไซบเีรยี, คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ , คา่ธรรมเนยีม
ประกนัภยัทางอากาศ /คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 

อตัรานไีมร่วมไมร่วมค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ / ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่นําหนักทเีกนิพกิดั / ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ละคนขบัรถตามความเหมาะสม 

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมอื 
ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
/ บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / ค่าบรกิาร
ไมร่วมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั มดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
* สว่นทเีหลอื ชาํระทงัหมดกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงอืนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล หรอืกรุ๊ปที
ตอ้งวางมัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคี่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน ขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 บาท / ยกเลกิ
กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิ และตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทีเกดิขนึ ทังทางตรง หรือ
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

 



สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สําหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รับประกนัภยัโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั  

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (Accident Medical Expense 
while traveling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอื การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 

(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ,อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา,การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, 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 เป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและ
ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ 
โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 

 * แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่ว เป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลัก ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง ซงึรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

 * หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ทา่นสามารถ
ตดิต่อขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองได ้โดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสวุรรณ 
ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อนิชัวรันสโ์ทร 02-649-1049 มอืถือ 081-6515209หรือเลือกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรือ
ตัวแทนประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


