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ไมล่งรา้นรัฐบาล * พักหร ู4-5 ดาว 

กุย้หลนิ นาขนับนัไดหลงจ ี 
6 วนั 5 คนื 
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สถานททีอ่งเทยีว 

 นาขนับนัไดหลงจ ีนาขนับนัไดทสีวยทสีดุในกุย้หลนิ 
 ลอ่งเรอืแพไมไ้ผช่มแมนํ่าหลเีจยีง 
 เมอืงโบราณซนิผงิ เป็นเมอืงโบราณทยีังมกีลนิอายของสมัยกอ่น 
 ววิเขางวงชา้ง สญัลกัษณ์เมอืงกุย้หลนิ 
 ประตโูบราณกหูนานเหมนิ สรา้งขนึครงัแรกในสมยัราชวงคถ์งั 
 ชมเจดยีเ์งนิ-เจดยีท์อง (ไมข่นึเจดยี)์ 
 กุย้หลนิ สวนจอืโจว  สวนชวนซาน 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่กรุป๊ 

23 – 28 พ.ย. 2561 17,900.- 3,500.- ไมร่วม 

5-10 ธ.ค. 2561 18,900.- 3,500.- ไมร่วม 

15 – 20 ก.พ. 2562 17,900.- 3,500.- ไมร่วม 

15 – 20 ม.ีค. 2562 17,900.- 3,500.- ไมร่วม 

**ไมม่รีาคาเด็ก / ไมแ่จกกระเป๋า 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-กุย้หลนิ 

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

13.10 น. ออกเดนิทางไปกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของมณฑลกวางส ีโดยเทยีวบนิท ีCZ 6100  

16.30 น. แวะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ทนีครหนานหนงิ แลว้กลับขนึเครอืงบนิลําเดมิ 

17.30 น. เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกุย้หลนิ โดยเทยีวบนิท ีCZ 6100 

18.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

19.30 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักท ีGuilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีอง กุย้หลนิ-นาขนับนัไดหลงจ-ีหมูบ่า้นชาวจว้ง-หยางซวั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลงเซนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)เมอืงในหบุเขาทอีดุมสมบรูณ์
ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม ้แร่ธาตุ เป็นเมอืงนําพุรอ้นทมีชีอืเสยีง  นําท่าน นงักระเชา้ ขนึสู่ นา
ขนับนัไดหลงจ ีนาขันบันไดทสีวยทสีุดในกุย้หลนิ ซงึถูกสรา้งขนึ ตามความลาดชันคดเคยีวจากรมิ
แมนํ่าขนึไปบนยอดภเูขา โดยจุดทสีงูทสีดุนันอยู่ทรีะดับ 880 เมตรและสว่นทตํีาทสีดุคอื 380 เมตร 
ชว่งฤดูรอ้น นาขา้วจะถูกแต่งแตม้ไปดว้ยสเีขยีวของตน้กลา้ทปีลูกใหม่ๆ  ชว่งฤดูใบไมร้่วง จะพบกับนา
ขา้วสทีอง ชว่งฤดหูนาว นาขา้วจะถกูปกคลมุไปดว้ยนําคา้งแข็ง กอ่เกดิเป็นภเูขาเงนิสวยงามมากๆ จาก
หลักฐานทางประวัตศิาสตรพ์บว่าทุ่งนาขันบันไดทหีลงเซงินีส่วนใหญ่ถูกสรา้งขนึในชว่งราชวงศห์มงิ 
หรอืประมาณ 500 ปีทผีา่นมา สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขา 
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12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 นําท่าน ผา่นชมหมูบ่า้นชาวจว้ง ซงึมอีารยธรรมและภาษาพูดหลายคําเหมอืนภาษาไทย เชน่ คําว่า 
เป็ด ไก ่และการนับเลข เป็นตน้  นําท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ เพอืสขุภาพ ผ่อนคลายความเมอืยลา้ 
กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซําใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือทีรูจั้กกันดีในชือ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้น จากนัน
นําทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงหยางซวั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง)   

  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 พักท ีYangshuo West Street Vista Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม หยางซวั-ลอ่งแพแมน่ําลเีจยีง-เมอืงโบราณซงิผงิ-ถนนฝรงั 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําทา่นลอ่งเรอืชมลํานําหลเีจยีง (ลอ่งสันปลายนํา // ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 1.15 ชวัโมง) ชมภเูขา
รปูรา่งแปลกตาทดีแูตกตา่งกันไปตามจนิตนาการของผูเ้ฝ้าชม ททีา่เรอืซงิผงิ 

ลงจากเรอืนําชม เมอืงโบราณซงิผงิ นําท่านเดนิทางเทยีวชม เมอืงโบราณซงิผงิ เป็นเมอืงโบราณที
ยงัมกีลนิอายของสมยักอ่น นอกจากนันยงัมสีนิคา้พนืเมอืงต่างๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 เชญิท่านอสิระชอ้ปปิงถนนฝรงั ทีขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกับถนนขา้วสาร มีทัง
โรงแรม ผับ บาร ์รา้นอาหาร และยงัมสีนิคา้แบบจนีวางขายมากชนดิ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  

   

  

 

 

 

วนัทสี ี  หยางซวั-กุย้หลนิ-สวนชวนซาน-ถาํเขาทะล-ุหมูบ่า้นวฒันธรรมหลูเ่จยี-ถนนชอ้ปปิงตง
  ซกีงั 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม นําทา่นเดนิทางกลับกุย้หลนิ 

 นําท่านสู่ สวนชวนซาน ซงึมคีวามหมายว่า สวนเขาทะลุ ตังอยู่ชานเมอืงทางใตข้องเมอืงกุย้หลนิ มี
พนืท ี2 ตารางกโิลเมตร ทัศนยีภาพบรเิวณนีประกอบดว้ยภเูขาและแมนํ่าซงึมคีวามสวยงามมาก ตังอยู่
คนละฝากกับเขางวงชา้ง จงึสามารถมอง เห็นเขางวงชา้งไดจ้ากทนี ีนําท่านชม ถําเขาทะลุ ซงึตังอยู่
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บรเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซงึมแีสงระยบิระยบัเหมอืนครสิตัลทําให ้
ถํานคีวามแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญเ่ป็นลําดับ 3 ของถําในตัวเมอืงกุย้หลนิ 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่ํานหลูเ่จยีชุน ตังอยูต่ดิกับถําหลู่ตรีมิแม่นา้ เถาฮัว เป็นววิ 1 ใน 8 ววิเก่า 
ของกุย้หลนิ หมูบ่า้นนมีตีังแต่ราชวงคห์มงิ ทนัีนม ี ชอืเสยีงในการทําเตา้หู ้วธิทํีาเตา้หูท้มีปีระวัต ิ100 
กวา่ ปีแลว้ 

 จากนัน นําท่านไปชมเขตเมอืงใหมกุ่ย้หลนิ  อสิระเดนิเทยีว ณ ศนูยก์ารคา้ทคีรบวงจรในเมอืงขนาด
ใหญแ่หง่แรกของกุย้หลนิ รวมถงึการทอ่งเทยีว วัฒนธรรมพนื ชอ้ปปิง อาหารและเป็นแหลง่พักผอ่นทดี ี

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  

 พักท ีLijiang Waterfall Hotel Guilin หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ กุย้หลนิ-สวนจอืโจว-ววิเขางวงชา้ง-ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-เจดยีเ์งนิ-เจยด์ทีอง 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําทา่นเขา้ชม สวนจอืโจว เป็นสวนสาธารณะทตีังอยูใ่จเมอืงกุย้หลนิ และอยูใ่กลเ้ขางวงชา้ง สามารถ
มองเห็นเขางวงชา้ง ถ่ายรูปกับเขางวงชา้ง สัญลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ ขนึบนเขางวงชา้ง ชมววิสองฝัง
แม่นําหลีเจียงในตัวเมอืง บนเขาเป็นทตีังของเจดียท์รงเจกัน ทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศ์หมงิ (ค.ศ. 
1368-1644) ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ีบนเจดยีป์ระดษิฐานองคโ์พธสิัตวผ์ู่เสยีน ซงึชาวกุย้หลนิศรัท
ราในความศักดสิทิธ ิชว่งวันหยดุจงึมคีนมาอธษิฐานขอพรมากมาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 นําท่านชมเขตสวนซานหู ประตูโบราณกูหนานเหมนิ ประตูโบราณกูหนานเหมนิ ตังอยู่ทีรมิทะเล 
สาปหยงหู สรา้งขนึครังแรกในสมัยราชวงคถ์ัง อายุประมาณ 1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรุงล่าสุดหลัง
สงครามจนีกบัญปีุ่ น ใหท้กุท่านไดถ้า่ยรปูเป็นทรีะลกึและชมตน้ไทรพันปี ผา่นชมทพํีานักขา้ราชการเกา่   

 ชมเจดยีเ์งนิ-เจดยีท์อง(ไมข่นึเจดยี)์ แลว้นําทา่นเดนิชมสวนสวยรมิ ทะเลสาบซาห-ูหลงห ูชมสะพาน
แกว้ครสิตัล   

  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  

 พักท ีLijiang Waterfall Hotel Guilin หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีก กุย้หลนิ-กรงุเทพฯ 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม แลว้นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

08.40 น. เดนิทางสูก่ลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีCZ6099 

09.40 น. ขากลับผา่นสนามบนิหนานหนงิ พักรอตอ่เครอืงกลบัสวุรรณภมู ิ

11.00 น. โดยเทยีวบนิท ีCZ6099 อําลามณฑลกวางส ี
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12.10 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

หรอืสามารถเลอืกซอื โชวเ์พมิ 2 โชวไ์ฮไลน ์ในราคาพเิศษ 600 หยวน 

(สนใจกรณุาตดิตอ่ไกดล์ว่งหนา้) 

 DREAM LIKE LI RIVER  
“ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ทีมีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และ
กายกรรมอยา่งลงตัว แมนํ่าหลเีจยีงถกูนํามาเป็นตัวเชอืมเพอืเลา่เรอืงราวของสรรพ
สงิทผีกูพันอยูก่ับสายนํา เชน่ ภเูขา ตน้ไม ้สตัวต์า่งๆ แมลง หรอืแมก้ระทังสงิมชีวีติ
ทอียู่ใตลํ้านําหลเีจียง ม่งว่านหลเีจียงมกีารลงทุนสูงในเรอืงการออกแบบเสอืผา้ 
ฉาก และแสงส ีโชวเ์ดน่ประจําเมอืงกุย้หลนิททีา่นพลาดไมไ่ด ้

  โชว ์THE IMPRESSION OF LIU SANJIE   

 กอ่นนอนคนืนี นําท่านสูโ่รงละครกลางแจง้รมิแม่นํา ความจ ุ 
2,000 ทนัีง โรงละครธรรมชาตทิใีหญท่สีดุในโลก ท่านจะได ้
ชมโชวแ์ม่นําทมีชีอืเสยีงของเมอืงหยังซัว ชอืชดุ ตํานานแม่
เพลงพนืบา้นชาวจว้ง “หลวิซานเจยี” ทมีชีอื เสยีงเป็นทรีูจั้ก
ดทัีวประเทศจนี การแสดงชดุนีกํากับการแสดงโดย “จางอวี
โหมว” ผูกํ้ากับหนังชอืดังทีมีผลงานระดับโลก และยังฝาก
ผลงานสุดอลังการไวใ้นพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ดว้ยความ
มหัศจรรยใ์นจนิตนาการอันบรรเจดิ ผลงานชดุนีจงึไดผ้สาน
ความงามธรรมชาต ิและวถิแีห่งมนุษยไ์วอ้ยา่งดมืดํา แสงไฟ
และแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิวไหวของไผ่ออ้ 
ขนุเขารมินํา และเครอืงประกอบฉากทันสมัยเสอืผา้เครอืงแต่งกายพนืบา้นและงานดไีซน์ นักแสดงร่วม 600 
ชวีติจะเรยีงรอ้ยออกมาเป็นการแสดง ทมีคํีาจํากัดความลกึซงึกวา่คําวา่ “สนิคา้แหง่การทอ่งเทยีว” หากแตเ่ป็น
การสรา้งสรรคง์านศลิปะทไีม่ควรพลาดชม โปรดทราบ เนืองจากเป็นโรงละครกลางแจง้ หากระดับนําใน
แมนํ่าหลเีจยีงสงู อากาศหนาวหรอืมฝีนตกหนักมากจนทําใหป้ระกาศงดการแสดง ทางบรษัิทฯจะจัดรายการ
ลอ่งสทีะเลสาบหนงึแมนํ่าทดแทนใหท้เีมอืงกุย้หลนิในคนืวันทหีา้ของการเดนิทาง  แต่หากบัตรไดถู้กใชไ้ป
แลว้มกีารเขา้ชมแลว้จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ 

อตัรานรีวม  
ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ(ตัวกรุ๊ป) / ค่าทพีัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / ค่าบัตรเขา้ชม
สถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุภาษี
ตัว (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนี CN TAX) 
 
อตัรานไีมร่วม   
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป 800บาท) / คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ 2.
ค่าทําเอกสารของผูถ้อืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ทมีคี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด 3. คา่
ทปิไกดท์อ้งถนิวนัละ 10 หยวนตอ่คนตอ่วนั / คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ วนัละ 10 หยวนตอ่คนตอ่วนั / คา่ทปิ
หวัหนา้ทวัรว์นัละ 10 หยวนตอ่วนัตอ่คน 

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 
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สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษ * ทเีหลอื ชําระกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

หลังจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรับในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

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

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื คา่ธรรมเนยีม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ จะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพมิจากวซีา่กรุ๊ป เป็นวซีา่เดยีว 
700 บาทตอ่ทา่น 

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  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

 

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

2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

(Accident Medical Expense while travelling.) ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 

Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 
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การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, 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 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัย แต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองได ้โดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์ โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 

 

 

 

 


