
 

 

 

 

 

 

 

หนาวระดับโลก
ฮารบ์นิ-เทศกาลนําแข็ง

ถนนจงยางโบสถเ์ซ็นโซเฟีย

วนิเทอร์ ฮาร์บนิ

Winter Harbin Festival 5D 4N
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หนาวระดับโลก  “ ปิงเสวยีตา้ซอืเจยี" 
เทศกาลนําแข็ง-สกเีออ้หลังซาน-เกาะสรุยิา

ถนนจงยางโบสถเ์ซ็นโซเฟีย-สวนเสอืไซบเีรยี 5 วนั 

ฮาร์บนิ เฟสติวัล 5 วัน

Winter Harbin Festival 5D 4N

 

 
เกาะสรุยิา 

วนั 4 คนื 

 

วัน 4 คืน 
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ฝากสมัภาระ  (โหลดกระเป๋า) ไดเ้พยีง 1 ใบ นาํหนกัไมเ่กนิ 23 กก. 

สมัภาระตอ้งมขีนาด DIMENSION (ยาว+กวา้ง+หนา) รวมแลว้ไมเ่กนิ 158 ซม. 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่ 

02 - 06 ม.ค. 2562 27,900.- 4,500.- ไมร่วมวซีา่ 1,500.- 

16 – 20 ม.ค. 2562 27,900.- 4,500.- ไมร่วมวซีา่ 1,500.- 

20 – 24 ก.พ. 2562 27,900.- 4,500.- ไมร่วมวซีา่ 1,500.- 

* ไมม่รีาคาเด็ก * ไมแ่จกกระเป๋า 

ราคารวม   คา่ตัวเครอืงบนิ, คา่ธรรมเนยีมตวัเครอืงบนิ, คา่ทพีัก, ค่าอาหาร, คา่บตัรผา่นประต,ู คา่วซีา่จนี  

ราคาไมร่วม   คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน/คน, คา่ทปิคนขบัระทอ้งถนิ 50 หยวน/คน คา่ทปิ

หัวหนา้ทัวร ์50 หยวน/คน  

หมายเหต ุ  ราคาอาจมกีารปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณคี่าเงนิมกีารผันผวน, และ/หรอื รัฐบาลจนี

ประกาศปรับราคาค่าบตัรผา่นประตสูถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ   รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตาม

กรมธรรม)์   บรกิารนําดมืวันละ 1 ขวด ทกุวันทอ่งเทยีว   ครบ 16 ท่าน ออกเดนิทาง และมหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทาง

ไป-กลับ พรอ้มกบัคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิเฉงิต ู

16.00 น.  พรอ้มกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน 4 (เกาะ U) เคาเตอร์สายการ
 เสฉวนแอรไ์ลท ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10)  

ขอ้ควรทราบ   

1. ผูเ้ด ินทางเขา้ใจและรับทราบความเสยีงว่า รายการท่องเทียวในเสน้ทางนี จะขนึอยู่กับสภาพ
ภูมอิากาศ หากมีอุปสรรคทํ์าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ และ/หรือท่องเทยีวไม่ได ้เช่น เทยีวบนิยกเลกิ 
เทยีวบนิลา่ชา้ อากาศไมเ่ออือํานวยในการทอ่งเทยีวหรอืในกรณีอนืๆ บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บัตร
เขา้ชมสถานทที่องเทยีวใหเ้ท่านัน หากบัตรไดถู้กใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไม่มกีารคนืค่าบรกิารใดๆ และ
รายการอาจมกีารสลับหรอืมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม  

2. การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี จําเป็นตอ้งบรรจุในรายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีน
ใหก้ับนักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก  

3. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับท่านใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดย
ไมม่กีารตกลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ที
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
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19.10 น. นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ 3U 8146 

22.55 น. ถงึนครเฉิงตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ
ภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุน่ ฤดหูนาวทไีมห่นาวนัก
และมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุ่ม
นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีธเิบต เมยีว หยุ เชยีง นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 นําเขา้ทพีัก โดยใชร้ถรับสง่และโรงแรมทสีายการบนิจัดให ้AIRLINES HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 
 3 ดาว ** (โรงแรมทสีายการบนิจดัใหจ้ะไมม่หีอ้งพกัเดยีว) 

วนัทสีอง   เฉงิต-ูเขา้ชมโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-สวนเสอืไซบเีรยี-ถนนจงยางตา้เจยี 

 เดนิทางไปสนามบนิ โดยบรกิารรถรับ-สง่ของสนามบนิ  

06.25 น. โดยเทยีวบนิท ี3U 8877 เดนิทางสูน่ครฮารบ์นิ 

11.30 น. เดนิทางถงึฮารบ์นิ (ฮารเ์ออ่รปิ์ง) เมอืงหลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีง มปีระชากรประมาณ 2.5 ลา้น
คน ตังอยู่ทางทศิเหนือสุดของประเทศจนี มพีรมแดนตังแต่ทศิเหนือไล่ลงมาถงึทศิตะวันออกตดิ
รัสเซยีสว่นทศิตะวันตกจรดมองโกเลยีใน มชีว่งฤดูหนาวมากกว่าฤดูรอ้น เลอืงชอืในฐานะเป็นเมอืง
นําแข็งทมีกีารจัดเทศกาลฤดหูนาวและการแขง่ขันแกะสลักนําแข็ง ฮารบ์นิเป็นเขตเศรษฐกจิพัฒนา
เทคโนโลยีชันสูงของประเทศจีน เมือปี ค.ศ. 1993 และเปิดใหนั้กลงทุนจากต่างชาติเขา้ไป 
ดําเนนิการไดต้งัแต ่ค.ศ. 1994  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซ็นโซเฟีย เป็น 1 ในโบสถค์รสิต ์17 แห่ง ซงึแสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีที
ไดเ้ขา้มามอีทิธพิลในฮารบ์นิ โบสถโ์ซเฟียเป็นโบสถน์กิายออรโ์ธด็อกซ ์ทสีรา้งขนึในปี ค.ศ 1907 
หลังจากททีหารรัสเซยีแพใ้นสงครามรัสเซยี–ญปีุ่ น (ค.ศ. 1904–1905) โดยชาวรัสเซยีไดส้รา้ง
โบสถแ์หง่นขีนึเพอืเป็นทพีักพงิทางใจ และสรา้งขวัญกําลังใจใหแ้กก่องทหารรัสเซยีทเีขา้มาประจํา
อยู ่โบสถแ์ห่งนไีดร้ับบรูณะอกีครังในปี ค.ศ. 1923 และหลังจากทใีชเ้วลาในการซอ่มแซมต่อเตมิ
นานถงึ 9 ปี โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ไดก้ลายเป็นโบสถอ์อรโ์ธด็อกซ ์ทใีหญ่ทสีุดในภาคพนืเอเซยี
ตะวันออก ตัวโบสถส์งู 53 เมตร มโีถงหลักทมีหีลังคารูปหัวหอมสรา้งขนึดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบ
แซนไทม ์คลา้ยกบัสถาปัตยกรรมของจัตรุัสแดงในกรงุมอสโคว 

บา่ย เดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงฮารบ์นิ  นําชมสวนเสอืไซบเีรยี (สัตวอ์นุรักษ์ทมีคี่าชนดิหนงึของประเทศ
จนี) สวนเสอืตังอยู่ทางเหนือของแม่นําซงฮัว มพีนืที 196.53 เอเคอร ์และมเีสอืไซบเีรีย สัตว์
อนุรักษ์ทมีคีวามสวยงามน่ารัก และเป็นเสอืทไีมด่รุา้ยอาศัยอยูก่วา่ 100 ตัว 

  สัมผัสใจกลางนครฮารบ์นิ ชมถนนจงยาง เป็นถนนทปีดูว้ยหนิสเีขยีวออ่นทังสาย เป็นถนนยา่น
ธรุกจิและการคา้ทขีนึชอืของเมอืงฮารบ์นิ มคีวามยาว 1.4 ก.ม. อาคารสรา้งแบบสถาปัตยกรรมแบบ
ยโุรป ลวดลายการตกแตง่แบบบารอคและไบแซนไทน ์มรีา้นคา้เล็กๆ แบบรัสเซยี สองฝังถนนสายนี
มสีงิกอ่สรา้งอาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปมากถงึ 71 แหง่ ถนนจงยางสรา้งเมอืปี ค.ศ. 1898 เดมิมชีอื
วา่ “จงกวอ๋ตา้เจยีน” ตอ่มาปีค.ศ. 1925 ไดเ้ปลยีนชอืมาเป็น “จงยางตา้เจยี” * แวะชมรา้นตุ๊กตาไม ้
รัสเซยี 
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19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

  พักท ีSHUI YI CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีาม ฮารบ์นิ-สกเีออ้รห์ลงซาน-งานโคมนาํแข็ง (ใหญ)่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู ่หลงจู-เออ้หลงซานสกเีซ็นเตอร ์ซงึตังอยูห่่างจากเมอืงฮารบ์นิไปประมาณ 
56 กม. ในเขตเทอืกเขาเออ้หลงซาน ณ ความสูงเหนือระดับนําทะเลประมาณ 266 เมตร ซงึมี
ระยะเวลาทมีหีมิะปกคลุม เหมาะแกก่ารเล่นสกเีฉลยีประมาณ 140 วันใน 1 รอบปี ประกอบดว้ยสกี
เซน็เตอรแ์ละรสีอรท์ บนเนอืทกีวา่ 78,000 ตร.ม. โดยจัดแบง่เป็นลานสกสํีาหรับผูห้ัดเลน่โดยเฉพาะ
กว่า 12,000 ตร.ม. นอกจากนยีังมอีปุกรณ์สกทีทีันสมัยและไดม้าตรฐานครบครันไวค้อยบรกิารอกี
ดว้ย เชญิท่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนลานหมิะ อาทเิชน่ การเล่นสก ี(มลีานสกทีเีหมาะกับเด็ก
และผูท้เีรมิหัดเลน่) แคร่เลอืน สโนวโ์มบลิ รถมา้ลาก เล่นสเก็ตบนทะเลสาบนําแข็งฯลฯ ท่ามกลาง
บรรยากาศเมอืงหนาว กับทวิทัศน์ธรรมชาตอิันงดงามทถีูกแต่งแตม้ดว้ยเกล็ดหมิะ (ราคาทวัรไ์ม่
รวม คา่เชา่อปุกรณ์ และกจิกรรมตา่งๆภายในสกรีสีอรท์) ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย  

เทยีง รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 * นําทา่นแวะชมเสอืหนาว ผา้พันคอ เสอืขนเป็ด ฯลฯ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

    นําทา่นเขา้สูง่านเทศกาลแกะสลกันําแข็งทใีหญท่สีุดในฮารบ์นิ “ปิงเสวยีตา้ซอืเจยี” ICE 
& SNOW FESTIVAL (รวมค่าบัตรแลว้) ทรีอบเกาะสรุยิา ชมความงามของโคมไฟนําแข็งยามคํา
คนื สมัผัสอากาศทหีนาวเย็นตดิลบกวา่ยสีบิองศา ชมนําแข็งแกะสลักทตีัดมาจากกอ้นนําแข็งขนาด
ใหญ่ในแม่นําซงฮัวเจียง ทมีีขนาดเล็กขนาดเท่าถว้ยตะไลกระทังใหญ่เท่าตกึหลายชัน เป็นรูป
กําแพงเมอืงจนี หอฟ้า ปราสาทราชวัง สวนหมิะ ฯลฯ  

 พักท ีSHUI YI CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัทสี ี  ฮารบ์นิ-เกาะสรุยิา-สวนสตาลนิ-ตลาดรสัเซยี-เฉงิต ู

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

08.00 น.  นําทา่นสู ่“ไทห่ยางตา่ว” หรอื เกาะสุรยิา (รวมรถแบตตาร)ี เกาะขนาดใหญ่ซงึตังอยูท่างตอน
เหนือของแม่นําซงฮัว มเีนอืทปีระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์ชมความงามของเมอืงชนบททเีงยีบสงบ
และมมีนตเ์สน่ห ์เป็นสถานทอีาบแดดทวีเิศษสดุในชว่งฤดรูอ้น ในชว่งฤดหูนาวเมอืเกาะแห่งนถีูกปก
คลุมดว้ยหมิะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจทเีหมาะอย่างยงิกับกจิกรรมหลากหลายชนิดบนลาน
นําแข็ง เช่น เสก็ตนําแข็ง เลือนหมิะ นอกจากนันยังมเีรือ จักรยาน และรถมา้ลากสไตล์ยุโรปไว ้
บรกิารใหเ้ชา่อกีดว้ย ชมนทิรรศการและศลิปกรรมแกะสลักหมิะประจําปีของฮารบ์นิทเีกาะสรุยิัน ซงึ
ยงิใหญ่และโด่งดังไปทัวโลก  แลว้นําท่านชมการวา่ยนําในบอ่นําทเีจาะลงไปในนําแข็งหนา
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ซงึมคีวามเย็นตํากวา่จุดเยอืกแข็ง (รอบ 10.00 น.) จากนันอสิระใหท้่านนังรถมา้ลากเลอืนหรอื
ทดลองเล่นสเก็ตตามอัธยาศัย (ค่าเชา่รถมา้ลากเลอืนและอุปกรณ์สเก็ตนําแข็ง ไม่รวมอยู่ใน
คา่บรกิาร) ** แวะรา้นขายสนิคา้พนืเมอืงของฮารบ์นิ   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  นําชมสวนสาธารณะสตาลนิ (ซอืตา้หลนิกงหยวน) สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1953 เพอืเป็นหลักฐาน
ถงึสัมพันธภาพอันดตี่อกันในขณะนันระหว่างสองชาตมิหาอํานาจแห่งโลกคอมมวินสิต ์ เป็นสวน
พฤกษาชาตทิถีกูจัดวางในสไตลร์ัสเซยี ตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้แปลงดอกไม ้และชดุสลักหนิ เป็นจุดชม
ทัศนยีภาพของแมนํ่าซงฮวัซงึถอืวา่เป็นจุดชมววิทงีดงามอกีแหง่หนงึดว้ย ใจกลางสวนเป็นทตีังของ
อนุสาวรยีเ์หล็กกลา้ "ฝงัหง จเีนยีนถา่" ซงึตังอยู ่ณ บรเิวณชายฝังแมนํ่าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลกึ
ถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิ ทพียายามตอ่สูก้บัอทุกภยัครังใหญเ่มอืปี ค.ศ.1957 ซงึนําใน
แมนํ่าซงฮวัเจยีงสงูกวา่ตัวเมอืงฮารบ์นิ 7 เมตร อกีเพยีง 20 เซนตเิมตร นําก็จะทะลักเขา้ตัวเมอืง จงึ
ไดม้กีารสรา้งเขอืนความยาว 140 กโิลเมตร ใหส้งูขนึอกี 30 เซนตเิมตร ในเวลา 28 วัน จนในทสีดุ
นําก็ไม่ไหลเขา้มาท่วมเมอืงฮารบ์นิ อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมันสูง 13 เมตร ฐานของ
อนุสาวรยีส์รา้งเป็นสระรูปพระจันทรเ์สยีว 3 ชนั แสดงถงึระดับนําในปีทมีปัีญหา  นําท่านชมสวน
ตลาดรสัเซยี ชมและเลอืกซอืสนิคา้จากรัสเซยี 

 

 

 

 

 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

20.15 น. เดนิทางกลับเฉงิต ูโดยเทยีวบนิ 3U 8844 

 หมายเหต ุเทยีวบนิภายในประเทศ อาจมกีารปรับเปลยีน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

01.15  น. ถงึนครเฉงิต ูนําเขา้ทพีัก โดยใชร้ถรับสง่และโรงแรมทสีายการบนิจัดให ้** (โรงแรมทสีายการ
  บนิจดัใหจ้ะไมม่หีอ้งพกัเดยีว)    พกัท ีAIRLINES HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว  

วนัทหีา้ เฉงิต-ูนอนตนืสาย-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม ทสีายการบนิจัดให ้แลว้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

  ไดเ้วลานัดหมายเดนิทางไปสนามบนิ ** บรกิารอาหารกลางวันดว้ยชดุ KFC พรอ้มเครอืงดมื  

16.10 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ 3U 8145 

18.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / ค่า
บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 
ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / คา่ภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) หยวน 

อตัรานไีมร่วม คา่เครอืงกนัหนาว คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็น
ตน้ / คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด 
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ค่าวซีา่จนี (1500บาท) / ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ วันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน และ ค่าทปิคนขับรถทอ้งถนิ วันละ
ประมาณ 10 หยวน/คน/วัน และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์10 หยวน/คน/วัน (รวมจ่ายตลอดทรปิ 150 หยวน) 

หมายเหต ุบรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ 
ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุ
ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / ค่าบรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ทจี่าย 
3% 

สํารองทนีงั มัดจําท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทเีหลอื ชําระ
ทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน   

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้่ายไว ้10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 
วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สําหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รับประกนัภยัโดย 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 traveling) 

ขอ้2+ขอ้3 ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอื การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 
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การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, 
ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การ
ฆ่าตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

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

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิหตุ ใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทรีะบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัย เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ 
โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าว เป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลัก ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง ซงึรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงค์ตอ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เช่น ตอ้งการเพมิความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรือขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขนึ ฯลฯ ท่าน
สามารถตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองได ้โดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุ
สวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิท
หรอืตัวแทนประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 

 


