CTU-CA01

ซุปเปอร์เนเจอร์...Super
Super Nature
จิวจ้ายโกว((เต็มว ัน)-อุทยานซงผิ
ซงผิงโกว

5ว ัน 4
4คืน สายการบินแห่งชาติ

ไฮไลท์:
-

เทียวชมอุทยานจิวจ้ายโกวเต็มว ัน
ัน!
เทียวชมอุทยานซงผิงโกว
ว
ดืมดําบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซ ี
เมนูพเิ ศษ! อาหารสมุนไพร
เทียวติด เสาร์-อาทิตย์
โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว
เทียวครบไม่มฟ
ี รีเดย์, อาหารครบทุกมือ

Special Promotion!
Promotion
จํานวนจําก ัด

17,,999.-

CTU-CA01
ั
ราคาโปรโมชน

พ ักเดียว เพิม

่ จีน
วีซา

24 - 28 พ.ค. 61

17,999.-

4,000.-

ไม่รวม

22 – 26 มิ.ย. 61

17,999.-

4,000.-

ไม่รวม

ว ันเดินทาง

่ 1,500 บาท
*ไม่มรี าคาเด็ก /*ค่าวีซา

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

กรุงเทพฯ-เฉิงตู

15.00น.

ั 4 เกาะ U สายการบินแอร์ไชน
่ ่า
พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชน
ั 4 ประตูหมายเลข 9-10)
แอร์ไลส ์ (จอดสง่ ผู ้เดินทางได ้ที อาคารผู ้โดยสารขาออก ชน

17.55น.

่ ครเฉิงตูด ้วยเทียวบินCA472
นํ าท่านเหินฟ้ าสูน

22.20น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภม
ู ป
ิ ระเทศรายรอบไปด ้วยเทือกเขา และมีสภาพ
ี เกษตรกรรม โดยมีฤ ดูร ้อนทีอบอุ่น ฤดูห นาวทีไม่
ภูม อ
ิ ากาศทีเหมาะสมต่อ การประกอบอาช พ
ื ง มีพนที
หนาวนั กและมีปริมาณความชนสู
ื ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรสว่ นหนึง
ื
ี ง นํ าท่านผ่านพิธก
เป็ นชนกลุม
่ น ้อยเชอชาติ
ตา่ งๆ ได ้แก่ ชาวยีธิเบตเมียวหุย เชย
ี ารตรวจคนเข ้า
เมือง
นํ าท่านเข ้าทีพัก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือ ARGYLE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสอง

ี
เฉิงตู-เม้าเสยน-อุ
ทยานซงผิงโกว-จิวจ้ายโกว

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม
่ ท
แล ้วเดินทางสูอ
ุ ยานซงผิงโกว สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ อุทยานนีรวบรวมเอาความยิงใหญ่
ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลีลับของธรรมชาติมารวมกันอยูใ่ น 3 หุบเขา
9 ทะเลสาบ40 วิวทิวทัศน์

เทียง

รั บ ประทานอาหารเทียงทีภั ต ตาคาร
ถึงอุทยานซงผิงโกว นํ าท่านชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต ้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหิน
ื ไห่)ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่(ชา่ งไป๋ ล่าไห่-เซยไป๋
ี
ขาว(ไป๋ สอ
ล่าไห่)ทะเลสาบแห่งความรักทะเลสาบส ี
ี ํ าเงินเข ้ม และนํ าตกธารไข่มุก เป็ นแหล่งท่อ งเทียวทางธรรมชาติ
สระมรกต ทะเลสาบหมึก ส น
แห่งใหม่ทสวยงดงามไม่
ี
แพ ้จิวไจ ้โกวดินแดนสวรรค์บนดินทีนั กท่องเทียวไม่ควรพลาดนํ าท่าน
่ วไจ
ิ ค ้า OTOP ของจีน
เดินทางต่อสูจ
ิ
้โกว ระหว่างทางแวะชมหินดวงตาสวรรค์ สน

คํา

ถึงจิวจ ้ายโกว รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
นํ าท่านเข ้าทีพัก KING LONG HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

CTU-CA01
ว ันทีสาม

จิวจ้ายโกว(เต็มว ัน)

เชา้

้ โรงแรม
รับประทานอาหารเชาที
นํ าท่านสัม ผัส อุท ยานจิวจ้า ยโกวความงามในดิน แดนทีธรรมชาติไ ด ้เนรมิต ไว ้ประดุจ ดั งแดน
้
สวรรค์ ชมธรรมชาติทได
ี ้รับการอนุรักษ์ โดยไม่ถูกทําลายด ้วยนํ ามือมนุษย์ เสนทางในอุ
ทยานจิว
ไจ ้โกวมีลักษณะเหมือนตัว Y การชมความงามของแดนสวรรค์นเริ
ี มต ้นจากขาของตัว Y ด ้านล่าง
ไล่ ข นไปด
ึ
า้ นบนทางทิศ ตะวั น ตกของอุ ท ยานนํ าชมทะเลสาบแรดทะเลสาบม งั กรหล บ
ั
ื ทะเลสาบไม่รู ้ ส ีนํ าในทะเลสาบแต่ล ะแห่ง จะใสสวยจนสุด
ทะเลสาบชู เ จิง ทะเลสาบเส อ
ี ทีไม่กล ้ามายังสถานทีนี คือนักวาดและนั กกวี เชญ
ิ
บรรยาย จนมีคําบอกเล่าว่า มีบค
ุ คลสองอาชพ
ี รามที
ท่านเก็บภาพอันสวยงามเหล่านีได ้จนจุใจพร ้อมพิสจ
ู น์คํากล่าวทีว่า“ดูนําใสดุจกระจกสค
จิวจ้ายโกวแล้วลืมนําทีอืนแน่นอน“
่ ะเลสาบยาว ทะเลสาบทีมีความสูง 3,150 เมตรจากระดับนํ าทะเล ฉากหลังเป็ นภูเขา
นํ าท่านสูท
ี าวป่ าสนเขียวและเบืองล่างเป็ นทะเลสาบสฟ
ี ้ าสด ภาพคุ ้นตาเหมือนรูปวิวที
หิมะสูงสข
ื าท่านจะได ้พบเห็นวิวเชน
่ นีในประเทศจีน ชมทะเล 3
สวิตเซอร์แลนด์ หลายท่านอาจไม่เชอว่
ึ ส
ี น
ั ของทิวทัศน์จะเปลียนแปลงไปตามฤดูกาล เป็ นอุทยานทีมาเทียวได ้ตลอดปี
ฤดูกาล ซงส

เทียง

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคารในจิวไจ ้โกว
ชมอุทยานอีกฝากหนึงของขุนเขา (ฝั งตะวันออก) ชมทะเลสาบต่างๆ เช ่น ทะเลสาบแพนด้า
ึ
ี ันของขุนเขาคล ้ายดังหาง
ทะเลดอกไม้หา้ ส ี และ ทะเลสายธารนกยูง ซงสายนํ
าใสสลับกับสส
นกยูง ชมนําตกธารไข่มุกทีสวยงาม ชมนําตกนวเย่
ั
อหล่าน นํ าตกทีใหญ่ท สุ
ี ด ในจิวไจ ้โกว
กว ้าง 300 เมตร

หมายเหตุ การชมทะเลสาบได ้มากน ้อยขึนอยูก
่ ับคิวรถเร็วชา้ และความว่องไวของคณะทัวร์
คํา

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
นํ าท่านเข ้าทีพักKING LONG HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีส ี

ื
จิวจ้ายโกว-ทุง
่ หญ้าชวนจูซ
่ อ-เมื
องโบราญซงพาน-ทะเลสาบเตียซ-ี เฉิงตู-ร้านนวด-ร้าน
หยก

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร
้ ทางซงพาน-เม่าเสยน-ตู
้ น
ี
ื แวะ
เดินทางกลับเฉิงตูโดยใชเส
เจียงเยียน-ผ่านชมทุ่งหญ ้าชวนจู่ซอ
พักอิรย
ิ าบถทีเดียชไี ห่เจิน ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร เป็ นทะเลสาบสเี ทอคอยซ ์
ี ะเลสาบเข ้มสดและเรียบเหมือน
ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผิวนํ าเรียบปราศจากคลืนริว สท
แผ่นกระเบืองขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซเี ป็ นผลพวงของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี
ึ าให ้มีผู ้เส ย
ี ชวี ต
ิ อ สร ้างทังหลายถูก กลืนหายไปใน
ค.ศ. 1933 ซ งทํ
ิ ถึง 6,865 ราย และส งก่
พริบตา

เทียง

ี
รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคารในเมืองเม่าเสยน
ิ ค ้าขึนชอของจี
ื
ื ซวิ เครืองราง
นํ าท่านเดินทางต่อสูเ่ ฉิงตู แวะชมร ้านหยก สน
น เลือกชม เลือกซอผี
ื ย
ี งรู ้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให ้
ค ้าขายนํ าโชค นํ าท่านไปชมร ้านยาทาแก ้นํ าร ้อนลวก ทีมีชอเส
ท่านได ้รับฟั งการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร ้อมรับบริการนวดฝ่ าเท ้า

คํา

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคารในเมืองเฉิงตู

CTU-CA01
นํ าท่านเข ้าพักที HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือ ARGYLE GRAND HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4 ดาว
ว ันทีห้า

้ ปปิ งถนนชุนซล
ี -ู่ ร้านยางพารา-สุวรรณภูม ิ
เฉิงตู-ชอ

เชา้

้ โรงแรม
รับประทานอาหารเชาที
ี ู่ เป็ นแหล่งชอปปิ
้
ื งของเสฉวนให ้ท่านได ้อิสระเลือกซอ
ื
นํ าท่านสู่ ย่าน ถนนคนเดินชุนซล
งชอดั
ิ ค ้าต่าง ๆ มากมาย ทังแบรนด์ตา่ งประเทศ และในประเทศ อาทิ เสอผ
ื ้า, รองเท ้าเครืองหนั ง,
สน
ิ
กระเป๋ าเดินทาง, นาฬกา, เกมส,์ ของทีระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
้
ื
ิ ค ้า OTOP ของจีน
นํ าท่านแวะชอบปิ
งซอของดี
เมืองจีน อาทิ หมอนยางพารา สน

11.30น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรเสฉวน
ได ้เวลาเดินทางไปสนามบิน

14.55น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที CA 471

17.05น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
****************************

กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีในวันจองทัวร์หากท่านมีตอ
่ เครืองบินภายในประเทศ เพือประโยชของตัวท่านเอง
อ ัตรานีรวม










ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า
ค่าทีพัก 2 ท่านต่อหนึงห ้องคู่
ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ
ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯ
ค่าภาษี สนามบินจีน
ค่าบัตรผ่านประตู เข ้าชมสถานทีระบุไว ้ในรายการ
ค่าระวางนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ ทีนํ าหนักไม่เกิน 23 กก.
ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศค่าเบียประกันภัยในจีน
ค่าเบียประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

ค่าบริการไม่รวม






ค่าวีซา่ จีน 1,500บาท
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครืองดืม นอกจากรายการ
ค่าทิปคนข ับรถ+ ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน + ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป
ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ด่วน
ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

หมายเหตุรายการอาจมีการสับเปลียนหรือเปลียนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียว
บางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได ้ทํ าประกัน
อุบัต เิ หตุใ ห ้กับ ลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / บริษัท ขอสงวนสิท ธิทีจะรับ ผิด ชอบใน
ค่าใช ้จ่ายทีอาจจะเกิดขึนได ้อันเนืองมาจากการเปลียนแปลง การล่าช ้าการยกเลิกเทียวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช ้จ่ายที
ั อืนๆ ที
อาจจะเกิดขึนได ้อันเนืองมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน อุบต
ั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ และกรณีสด
ุ วิสย
บริษัทไม่อาจควบคุมได ้ / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บริษัทขอ
สงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/
และกรณีสายการบินประกาศขึนค่าธรรมเนียมเชือเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอืนๆ

CTU-CA01
สํารองทีนงชํ
ั าระเงินมัดจํ า ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนั งสือเดินทาง / ส่วนทีเหลือ
ชําระทังหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
่ จีนสําหร ับหน ังสอ
ื เดินทาง
เอกสารในการทําวีซา
1. หนั งสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต ้องไม่มก
ี าร ชํารุด
ใดๆ ทังสิน ถ ้า เกิดการชํารุด เจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้)
2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน ้าตรง พืนหลังสีขาวเท่านัน ขนาด 1.5*2 นิว จํานวน 2 ใบ ไม่ใส่เครืองประดับ ไม่ใส่เสือแขนกุด ไม่ใส่เสือสี
ขาว ต ้องเห็นใบหู ผมหน ้าต ้องเหนือคิว อัดด ้วยกระดาษสีโกดักและฟูจเิ ท่านัน และต ้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปปรินจาก
คอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านทีประสงค์ใช ้รูปถ่ายข ้าราชการในการยืนวีซา่ กรุณาเตรียมหนังสือ
รับรองต ้นสังกัดจัดมาพร ้อมกับการส่งหนั งสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ
า 18 ปี
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (ใบเกิด)
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูตบ
ิ ัตร (ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ ้าน
ของพ่อ และแม่ ,หนั งสือ ยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัม พั นธ์ว่า เกียวข ้องกับ ผู ้เดินทางอย่า งไร ต ้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอําเภอหรือเขตเท่านัน
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมญาติ ขอสําเนาสูตบ
ิ ัตร (ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ ้าน ของ
พ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกียวข ้องกับผู ้เดินทางอย่างไร ต ้องมีลายเซ็น
ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอําเภอหรือเขตเท่านัน
- สําเนาทะเบียนบ ้าน
- ใบเปลียนชือ หรือ เปลียนนามสกุล (ถ ้ามี)
5. เอกสารทีให ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให ้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข ้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํ างาน ตํ าแหน่งงาน ทีอยูป
่ ั จจุบัน ทีอยูท
่ ทํ
ี างาน ญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ ้าน ทีทํางาน และของญาติ โปรดร ับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าให ้ข ้อมูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์ อย่างน ้อย
15 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
9. ผู ้ทีประสงค์จะใช ้หนั งสือเดินทางราชการ หรือ ใช ้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทํ าวีซา่ จีน ท่านจะต ้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให ้เข ้า-ออกประเทศด ้วยตนเอง เนืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว ้นวี
ซ่า / ผู ้ใช ้บัต ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทํ าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต ้องตกค ้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน ้อย 2 สัปดาห์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข ้อมูลเพิมเติมกับทางบริษัทฯ)
11. อัตราค่าวีซา่ ด่วน ทีต ้องจ่ายเพิมให ้สถานฑูตจีน เมือท่านส่งหนั งสือเดินทางล่าช ้ายืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช ้จ่าย
เพิมท่านละ 1,100 บาท
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช ้จ่ายค่ามัดจํ าตัวตาม เพราะกรุ๊ปต ้องการันตีมัดจํ ากับสาย
การบินและมีการการันตีค่ามัดจํ าทีพักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ / ยกเลิก
ก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 75 % ของ
ราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %

CTU-CA01
ความร ับผิดชอบบริษัทเป็ นเพียงตั วแทนการท่องเทียว,สายการบินและตั วแทนการท่องเทียวต่างประเทศซึงไม่อาจ
รับผิดชอบต่อ


ความเสียหายต่า งๆทีอยู่เ หนื อ การควบคุม ของเจ ้าหน ้าทีบริษัท ฯ อาทิ การนั ด หยุด งานการจลาจลเปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ



ิ ดกฎหมายหรือ
การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมืองอันเนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น
ร ับประก ันภ ัยโดย NEW 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 travelling)
3. ค่ า ใช ้จ่ า ยการเคลือนย ้าย เพือการรั ก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น และ การส่ง ศพกลั บ ประเทศ
(เนืองจากอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation
of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข ้อ2+ข ้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจํ าตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้
ติง, อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสีย สติ, ตกอยู่ภ ายใต ้อํ า นาจของสุร ายาเสพติด, บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิว าท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็ บ
เนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุดงาน, 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 รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็ บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้เดินทาง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิว แฮมพ์เ ชอร์อน
ิ ชัวรั นส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทีโทร 02649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่าง การเดินทาง ดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะให ้ตรงตามความประสงค์
ของบริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทํ าประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความคุ ้มครอง
การเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิว
แฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัว รั นส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือ กซือกรมธรรม์จ ากบริษัท หรือตั วแทน
ประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ

