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ราคารวม ค่าวีซา่ จีน 1,500 บาท / ค่าธรรมเนียมตัว (ค่าประกันภัยทางอากาศ + ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง +ภาษี
สนามบินไทย+ภาษี สนามบินจีน 4,500.-อัตราวันที 14 พ.ค. 2561 * ผู ้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมมีการปรับเพิม
จะต ้องชําระส่วนต่างทีเพิมขึนตามจริง โดยถืออัตราวันออกตัวเป็ นสําคัญ)
หมายเหตุ บริการนํ าดืมทุกวันท่องเทียว, ทุกทีนังมีประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงินหนึงล ้านบาท *เงือนไขตามกรมธรรม์
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท ้องถิน ทิปคนรถท ้องถิน และ ทิปหัวหน ้าทัวร์(200หยวนต่อท่าน), รายการอาจมีการสับเปลียน
หรือเปลียนแปลงตามความเหมาะสม

ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียว เพิม

่ กรุป
วีซา
๊

14 – 18 ก.ย. 2561

22,999.-

3,500.-

รวมแล ้ว

* ไม่มรี าคาเด็ ก *ไม่แจกกระเป๋า

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ

23.50 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 เกาะ U สายการบินไช่น่า อีสเทร์น
แอร์ไลส์ (จอดส่งผู ้เดินทางได ้ที อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูหมายเลข 9-10)

ว ันทีสอง

สุวรรณภูม-ิ เฉิงตู-เล่อซาน-เชงิ เขาง้อไบ๊

03.25 น.

่ ครเฉิงตูด ้วยเทียวบิน MU5036
นํ าท่านเหินฟ้ าสูน

07.30 น.

ถึง นครเฉิงตู เมือ งเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภูม ป
ิ ระเทศรายรอบไปด ้วยเทือ กเขา และมีส ภาพ
ภูมอ
ิ ากาศทีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร ้อนทีอบอุ่น ฤดูหนาวทีไม่ห นาวนั ก
และมีปริมาณความชืนสูง มีพนที
ื ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึงเป็ นชนกลุ่มน ้อย
เชือชาติตา่ งๆ ได ้แก่ ชาวยีธิเบตเมียวหุย เชียง นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง
้ ภัตตาคาร ใกล ้สนามบิน
นํ าท่านรับประทานอาหารเชาที

09.00 น.

นําเดินทางไปเล่อซาน  ถึงเล่อซานนํ าท่านชมวิวเกาะเล่อซาน ซึงมีรป
ู พรรณดังพระนอนกลางทะเล
จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึงเป็ นพระแกะสลักภูผาทีใหญ่ แกะสกัดเข ้าไปในหน ้าผา
หิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว ้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3
เมตร หลังพระบาทกว ้าง 8.5 เมตร นิวพระบาทแต่ละนิวสูงท่วมหัวคน (ซานซือยีจน
ุ โฝ โฝซือยีจัวซาน
้เวลาก่
– ภูเป็ นพระรูปหนึง พระคือภูลก
ู หนึง) ใช
อสร ้างนานถึง 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนํ าของ
หลวงพ่อไห่ทง โดยใช ้เงินบริจาคของชาวบ ้าน พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่นําหมิงเจียง เพือเป็ นสิร ิ
มงคลปกป้ องภัยนํ าท่วมจากการเอ่อล ้นของแม่นํา 3 สาย (หมิง เจียง ซิงอีเจียง ตู ้เจียง) ทีมาบรรจบ
พอดีทเมื
ี องเล่อซาน
 จากนันนํ าท่านไปล่องเรือชมภูเขาเล่อซานจากกลางแม่นา
ํ เล่อซานถ ้ามองจากระยะไกล เสมือน
เป็ นพระนอนองค์ใหญ่ พระใหญ่เล่อซานเปรียบเสมือนหัวใจของพระนอนองค์นี พระเศียรของพระใหญ่
เล่อซานสูงเท่ากับยอดเขา พระพักตร์อมเอิ
ิ บดูขรึมขลัง พระบาทวางอยูร่ ม
ิ แม่นํา พระหัตถ์วางบนเข่า
งดงามสมส่วน และผู ้คนสามารถนังบนหน ้าพระบาทกว่ากว่า 100 คน ถือว่ามีขนาดมโหฬาร สร ้างความ
อัศจรรย์ให ้นักท่องเทียวมากๆ พระใหญ่เล่อซานได ้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือปี ค.ศ. 1996
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รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
แล ้วเดินทางต่อไปยังเชิงเขาง๊อไบ๊

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
พักที HONG QI HOTEL หรือ HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

ั ผเู่ สย
ี น-ว ัดเป้ากวั
ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติง(รวมค่ากระเชา้ )-นม ัสการพระโพธิสตว์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 เทียวภูเขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิวโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิว
นักพรตในลัทธิเต๋า เริมเข ้ามาสร ้างศาลเจ ้าในเทือกเขาแห่งนีในศตวรรษที2 หลังจากนันศาสนาก็เริม
เฟื องฟูมาจนถึงศตวรรษที 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็ น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิสิทธิทางพุทธศาสนา
(เอ๋อเหมยซาน, อูไ่ ถซาน, จิวหัวซาน, ผูโ่ ถซาน)
่ ด
นํ าท่านเปลียนรถท ้องถินขึนภูเขา แล ้วนังกระเช ้าลอยฟ้ าขึนสูจ
ุ ชมวิวบนยอดจินติง ทีมีความสูงจาก
ระดับนํ า ทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได ้เห็นทิวทัศน์อน
ั สลับซับซ ้อนไปด ้วยขุนเขาเหนือชันเมฆทีสวยงาม
ดุจดังสวรรค์
ั ) พระพ ักตร์ 10
ี นทรงชา้ ง (สม ัตภ ัทธโพธิสตย์
นํ าท่านนมัสการสิงศักดิสิทธิบนเขาและองค์ผเู่ สย
ทิศ สูง 48 เมตร ชมตําหนักทอง ตําหนักเงิน ตําหนักสําริด และตําหนักเหล็ก ซึงประหนึงว่าได ้จําลอง
4 พุทธคีรี อันได ้แก่ ผูถ
่ อ
่ ซาน จิวหัวซาน อูไ่ ถซาน และ เอ๋อเหมยซาน มาไว ้ทียอดจินติง

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร(บนเขา)
 นํ าชมว ัดเป้ากวั (Baoguosi, 保国寺) มีความหมายว่า "วัดสนองคุณชาติ" ซึงเป็ นวัดทีใหญ่และ
่ จงถัง (Lingshan Temple, 灵山寺) สร ้างขึนในสมัยราชวงศ์ห
สวยงามทีสุดของง ้อไบ ้ มีเดิมชือว่า ฮุย
มิงเพือบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียน (สมันตภัทร) โพธิสัตว์แห่งปั ญญา ผู ้สถิตย์ ณ เขาง ้อไบ ้ ผสมผสาน
ความเชือของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจือ ตังอยูบ
่ ริเวณด ้านล่างของทีราบฟ้ งหวง สูงจาก
่ งเต ้แห่งราชวงศ์ชงิ ได ้เปลียนชือเป็ นวัดเป้ ากัวมาจนปั จจุบัน
ระดับนํ าทะเล 533 เมตร ต่อมาสมัยคังซีฮอ
ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ ซานเหมิน (ประตูเขา) ตํ าหนั กหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร ์
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ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็ นอีกหนึงในจํานวนวัดทีสําคัญทีสุดในจีน วัดเป้ ากัวได ้รับการบูรณะใหม่โดย
พระชาวไต ้หวั นแห่งเมือ งเกาสูงซึงได ้บริจาคเงินถึง 100,000 อเมริกันดอลล่า ร์ ปั จ จุบันวัด เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์เก็บของเก่าทีมีคา่ ทังรูปภาพ องค์พระ วงช ้าง เครืองสําริดคล ้ายหน ้าคน เหมือนเทพเจ ้าซึงใส่
หน ้ากากทําจากทองสําริดใหญ่ทสุ
ี ด มีความยาวถึง 1.38 เมตร
18.30 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พักที HONG QI HOTEL หรือ HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีส ี

ี ู่
ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซล

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
แล ้วเดินทางกลับเมืองเฉิงตู  นํ าท่านแวะซือยาแก ้นํ าร ้อนลวกเป่ าฟู่หลิง “ยาบ ัวหิมะ” ยาประจําบ ้านที
ื
มีชอเสี
ยง ท่านจะได ้ชม สาธิตการนวดเท้า ซึงเป็ นอีกวิธห
ี นึงในการผ่อนคลายความเครียดและบํารุง
การไหลเวียนของโลหิตด ้วยวิธธ
ี รรมชาติ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
ื
**แวะซอของดี
เมืองจีน ผ้าไหม
 นํ าท่านสู่ ย่านถนนคนเดินชุนซีลู่ เป็ นแหล่งช ้อปปิ งชือดังของเสฉวนให ้ท่านได ้อิสระเลือกซือสินค ้า
ต่าง ๆ มากมาย ทังแบรนด์ตา่ งประเทศ และในประเทศ อาทิ เสือผ ้า, รองเท ้าเครืองหนัง, กระเป๋ า
ิ
เดินทาง, นาฬกา,
เกมส์, ของทีระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารทีภัตตาคาร
พักที JAMES HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ื ัวร์เสริม 10 ท่านขึนไป (กรุณาติดต่อห ัวหน้าท ัวร์และไกด์ลว่ งหน้า :**เลือกซอท
ิ / โชว์เปลียนหน้ากากท่านละ 580 หยวน
ศูนย์วจ
ิ ัยหมีแพนด้า / สุกเสฉวนชวนช
ี
ม
ว ันทีห้า

เฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านหยก-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 นํ าท่านชม หยกจีน ของลําค่าซึงชาวจีนมีความเชือว่าหยกคือสัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา
และความยุตธ
ิ รรม ให ้ท่านได ้เลือกชมหยกทีได ้ผ่านการเจียระไนมาเป็ นเครืองประดับนํ า โชค อาทิ
กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย ้า ให ้ท่านได ้เลือกซือเป็ นของขวัญของฝาก
่ หล่งช ้อปปิ ง ถนนโบราณจิงหลี เป็ นถนนคนเดินทีรักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว ้ได ้เป็ น
 เดินทางสูแ
ิ ค ้าต่างๆ มากมายให ้ท่านเลือกซือได ้ตามอัธยาศัย
อย่างดี มีสน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร

18.30 น.

 นํ าท่านแวะช ้อบปิ งซือของดีเมืองจีน อาทิ หมอนยางพารา สินค ้า OTOP ของจีน
รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบินเฉิงตู

23.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที MU5035

02.25 น.

(เช ้าวันรุง่ ขึน) กลับถึงสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ

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

อ ัตรานีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสเทร์นแอร์ไลส์
 ค่าทีพัก 2 ท่านต่อหนึงห ้องคู่
 ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ
 ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯ
 ค่าภาษี สนามบินจีน
 ค่าวีซา่ จีน 1,500บาท
 ค่าบัตรผ่านประตู เข ้าชมสถานทีระบุไว ้ในรายการ
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ค่าระวางนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ ทีนํ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศค่าเบียประกันภัยในจีน
ค่าเบียประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

ค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครืองดืม นอกจากรายการ

ค่าทิปคนข ับรถ+ ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน + ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป
 ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ด่วน
 ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
หมายเหตุ รายการอาจมีการสับเปลียนหรือเปลียนแปลงตามความเหมาะสม / 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
สํารองทีนงั ชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนั งสือเดินทาง / ส่วนทีเหลือ
ชําระทังหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
่ จีนสําหร ับหน ังสอ
ื เดินทาง
เอกสารในการทําวีซา
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช ้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 กรุณาเตรียมหนั งสือ
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
ิ ต
ั ร (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 สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั 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
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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 เมือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช ้ายืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช ้จ่าย
เพิมท่านละ 1,100 บาท
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช ้จ่ายค่ามัดจํ าตัว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปต ้องการันตี
มัดจํากับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจํ าทีพักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึงไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย
75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
ความร ับผิดชอบบริษัทเป็ นเพียงตั วแทนการท่องเทียว,สายการบินและตัวแทนการท่องเทียวต่างประเทศซึงไม่อาจ
รับผิดชอบต่อ

ความเสียหายต่างๆทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนั ดหยุดงานการจลาจลเปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ
ิ ดกฎหมาย

การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมืองอันเนืองมาจากมีสงผิ
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ํ หร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น
สา
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. ค่า ใช ้จ่า ยการเคลือนย ้าย เพือการรั ก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิน และ การส่งศพกลั บ ประเทศ
(เนื องจากอุบั ต เิ หตุ ร ะหว่ า งเดิน ทาง) (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 รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้เดินทาง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เ 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

