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เซยีงไฮ ้สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์
5 วนั 3 คนื 
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สถานททีอ่งเทยีว 
 ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ู
 ลมิลองชมิชาทสีวนใบชาเขยีว 
 เขตซนิเทยีนตหีงัโจว 
 หาดเจา้พอ่เซยีงไฮ ้(หาดไวท่นั) 
 อสิระชอ้บปิงทถีนนหนานจงิ 
 นังรถรางไฟฟ้าใตน้าํ ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์
 Shanghai Disneyland สวนสนุกทใีหญเ่ป็นอันดับสองของโลก 
 ตลาดเฉนิหวางเมยีว (ตลาดรอ้ยปี) 
 ถนนโบราณฝจูอืเมยีว 

 

วนัเดนิทาง ราคา  *ราคาเด็ก พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 23,999.- 26,499.- 4,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

โปรดทราบ 

1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้ ใหท้ราบใน
เวลากระชนัชดิทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาเผอืเวลาและสอบถามทเีจา้หนา้ที
กอ่นทกุครงัเพราะหากมคีวามเสยีหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 

2. การประชาสัมพันธส์นิคา้พืนเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไข่มุก จําเป็นตอ้งบรรจุในรายการ
เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซอืหรอืไม่ซอื
ขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

3. ใหถ้อืว่าลูกคา้ทุกท่านรับทราบว่าสําหรับท่านใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวันโดยไมม่กีารตกลง
เรอืงการเก็บค่าใชจ้่ายทเีหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทยทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ
จากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก(29 ธ.ค. 61) นดัพบสวุรรณภมู ิ

23.30 น. พรอ้มกนัทสีวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะเชค็อนิ U โดยสารการบนิ CHINA EASTERN 
AIRLINE ** จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ปีระต ู3-4       

 

ราคารวม ค่าวซีา่กรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตัวYQ+YR+CN TAX+TH TAX แลว้ผูเ้ดนิทางอาจตอ้งจ่ายค่าทัวร์
เพมิเตมิ (ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขนึคา่ธรรมเนยีมตัวเพมิจากน ี

ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คนรถรวม และหัวหนา้ทัวรไ์ทยรวม 200 หยวนตอ่ทา่น 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลียนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ กรณีประกาศขนึราคาค่าบัตรผ่านประตูหรอืค่าธรรมเนียมอนืๆ* มปีระกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท 
(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว *ครบ 10 ทา่นออกเดนิทางไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทยแต่มไีกดจ์นี
พดูไทยรับทสีนามบนิ/ ครบ 16 ทา่นออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับพรอ้มกบัคณะ 
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วนัทสีอง(30 ธ.ค. 61) กรงุเทพฯ – หนานจงิ – หงัโจว – ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ู– สวนใบชา 

02.20 น. เหริฟ้าสูน่านกงิ โดยเทยีวบนิท ีMU2804 

07.00 น. ถงึท่าอากาศยานนานกงิ (หนานจงิ) เมอืงเอกของมณฑลเจยีงซ ูอดตีราชธานีเกา่ ประวัตกิารตังเมอืง
ยอ้นยคุไปถงึสมยัชนุชวิ (473 ปี กอ่นครสิตกาล) ตังชอืเมอืงวา่ “จนิหลนิ” ตอ่มาเมอืปี ค.ศ. 212 ซนุกวน
แหง่ 3 กก๊ไดต้ังนานกงิเป็นราชธาน ีสรา้งเมอืงใหม้ปีราการมันคงดว้ยกอ้นหนิขนาดมหมึา เมอืงนีจงึมชีอื
เรยีกวา่ “สอืโถวเฉงิ” ซงึแปลว่าเมอืงหนิ นครนานกงิกลับมาคกึคักอกีเมอืจูหยวนจางชาวฮนัขับๆไล่ชาว
มองโกลแลว้ตังราชธานีทนีานกงิ ใชช้อืว่า “ยงิเทยีน” ภายหลังเกดิไฟไหมพ้ระราชวัง จักรพรรดเิฉิงจู่
โปรดใหย้า้ยราชธานีไปทีนครปักกงิ นานกิงยังเคยเป็นทีตังรัฐบาลของพรรคก๊กมนิตังอยู่หลายปี 
จนกระทังรัฐบาลพรรคคอมมวินสิตม์อํีานาจเบ็ดเสร็จ ก๊กมนิตังจงึอพยพไปอยูเ่กาะไตห้วัน  

 นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  รับประทานอาหารเชา้แบบชดุ KFC แลว้เดนิทางสูเ่มอืงหังโจว (3.5 
ชวัโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําท่านลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ู(ทะเลสาบตะวันตก) ซงึกวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยว่า “ซหีูเหมอืน
นางไซซ ีไซซสีวยทกุอรยิาบท ซหีสูวยทกุฤดกูาล” ทะเลสาบซหีมูเีนอืท ี5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาว
โดยรอบวัดได ้15 กม. นําลกึเฉลยี 1.5 เมตร (นังเรอืเหมาพเิศษ) ลอ่งเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีใูหม ่ลอด 3 
สะพานดังเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีเูกา่ ชมทวิทัศน์สบิแห่งของทะเลสาบซหีู ซงึไดแ้ก ่ตว้นฉานเสยีน ซาน
ถาน อนิเหยนิ และหนานผงิอว่นจง 

  แลว้เชญิทา่นพบและลมิลองชมิชาทสีวนใบชาเขยีวทมีชีอืเสยีงและมสีรรพคณุป้องกนัโรคมะเร็งและ
ลดความอว้น พรอ้มชมวธิ ีการชงชาในแบบโบราณ ในอดตีชาเขยีวจากไร่ชาทนีจีะตอ้งมกีารคัดสง่องค์
จักรพรรดทิกุปี  

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

  นําท่านเดนิเล่นชมย่านรา้นอาหารผับบาร์ของคนกลางคนืหังโจว หรือทเีรียกว่า “เขตซนิเทยีนตี
หงัโจว” 

  

 พกัท ีBEST WESTERN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม(31 ธ.ค. 61) หงัโจว – เซยีงไฮ ้– ผา้ไหมจนี – หาดไวท่นั – ถนนนานกงิ – รถราง
ไฟฟ้าใตน้ํา - บวัหมิะ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม แลว้เดนิทางสูน่ครเซยีงไฮ ้( 2.5 ชวัโมง) 

  นําชมโรงงานผลติผา้ไหมจนี สนิคา้พนืเมอืงทขีนึชอื แหล่งผลติผา้ไหมทดีทีสีดุของจนี ชมความ
ละเอยีดออ่นของผา้ไหม ชมการเย็บปักถักรอ้ย เลอืกซอืผา้หม่รังไหมคู่ทหี่มเย็นในหนา้รอ้นและห่มอุน่ใน
หนา้หนาวในราคาทถีกูกวา่ราคานําเขา้ในประเทศไทย 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 
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  นําทา่นสูห่าดเจา้พอ่เซยีงไฮ ้(หาดไวท่นั) ตน้กําเนดิอนัลอืชอืของตํานานเจา้พ่อเซยีงไฮ ้เป็นถนน
ทสีวยงามอันดับหนงึของเมอืงเซยีงไฮ ้ ผ่านชมเขตเชา่ของประเทศต่างๆในสมัยอาณานคิม พรอ้มชม
อาคารสงูตระหงา่น ซงึเป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป 

  อสิระชอ้บปิงทถีนนนานกงิ แหลง่ชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงทสีดุในเมอืงเซยีงไฮ ้มคีวามยาว 5.5 ก.ม. เรมิ
ตังแต่หาดไว่ทานจนถงึวัดจงิอันซอื สองฝังถนนมสีนิคา้นานาชนิดใหท้่านไดเ้ลือกสรรกว่า 800 รา้น 
จําหน่ายทังของกนิ ของใช ้ของทรีะลกึ เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋าทนํีาแฟชนั ปัจจุบันถนนสายนเีป็นถนน
ปิดไมใ่หร้ถวงิผา่น ถอืเป็นแหลง่ชอ้บปิงและแหลง่ทอ่งเทยีวทพีลาดไมไ่ดข้องมหานครเซยีงไฮ ้  

  นําท่านนังรถรางไฟฟ้าใตนํ้า ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์มคีวามยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนสีามารถ
รับ-สง่นักทอ่งเทยีวไดถ้งึชวัโมงละ 5,280 คน ตนืตากบัเทคโนโลยไีฮเทคของจนีทคีณุนกึ 

  นําทา่นไปชมรา้นยาเป่าซูถ่าง โรงงาน ผลติยาทาแกนํ้ารอ้นลวก “เป่าฟู่ หลงิ” ทมีชีอืเสยีงรูจั้กกนัดใีน

นาม “บวัหมิะ” ใหท้า่นไดร้ับฟังการบรรยายถงึสรรพคณุสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้ 

  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักท ีHOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี(ี1 ม.ค. 62) เซยีงไฮ ้– อสิระเต็มวนั ดสินยีแ์ลนดเ์ซยีงไฮ ้

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  จากนันเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland สวนสนุกทใีหญ่เป็นอันดับสองของโลก ดสินียแ์ลนด์
เวอรช์นัเซยีงไฮจ้ะมตีัวละครในนทิานเรอืงใหมซ่งึออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทเีซยีงไฮพ้รังพรอ้มดว้ย
สงิดงึดดูใจยงิใหญอ่ลังการเชน่ทมูอรโ์รวแ์ลนดอ์า่วขมุสมบตัดินิแดนแฟนตาซสีวนแหง่จนิตนาการภายใน
บรเิวณสวนสนุกแห่งนียังแบ่งพืนทีส่วนหนึงสําหรับเป็นเมืองดสินีย์หรือดสินีย์ทาวน์ซงึประกอบดว้ย

แหล่งชอ้ปปิงรา้นอาหารและสงิบันเทงินอกจากนันยังมโีรงแรมทพีัก2แห่งรวมทัง“วชิชงิสตารป์ารก์“ ( 

Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพทสีวยงามตามธรรมชาตบินเนอืท2ี,440ไร่และสวนโมเสกอัน
น่าตนืตาเลา่เรอืงเกยีวกับ12นักษัตรดว้ยตัวละครของดสินยีน์อกจากนันเซยีงไฮ ้ดสินยีแ์ลนดย์งัมปีราสาท
เจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซงึเป็นสัญลักษณ์ของดสินียแ์ลนดข์นาดใหญ่ทสีดุและ
สงูทสีดุเท่าทวีอลตด์สินยีเ์คยสรา้งมาโดยประสาทแหง่นจีะเป็นทอียูข่องเจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 

 ***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคาํตามอธัยาศยั *** 

        

คํา สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูท่พีัก  
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 พักท ีHOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีา้(2 ม.ค. 62)  เซยีงไฮ ้– รา้นผซีวิ – ตลาดรอ้ยปี – หนานจงิ - ถนนโบราณฝจูอืเมยีว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  แวะเลอืกซอื “ผซีวิ” ลกูมงักรตัวทเีกา้ เครอืงรางคา้ขายนําโชค 

  อสิระเดนิชมบรรยากาศของตลาดเฉนิหวางเมยีว (ตลาดรอ้ยปี) อาคารในตลาดเฉนิหวางเมยีวส
รา้งเลยีนแบบบา้นในสมยัราชวงศห์มงิ มบีารซ์า่ขายของทรีะลกึมากมาย รวมถงึรา้นนําชาทนัีก ท่องเทยีว
มาแลว้ตอ้งหาโอกาสมานังดืมชาสัมผัสบรรยากาศทีคกึคักมเีสน่ห ์เชน่ รา้น LU PO LANG และ
รา้นอาหารประเภทของว่าง มีรา้นอาหารเก่าแก่ทีขนึชอืทีสุดในเซยีงไฮ ้ชอื รา้นเหล่าซ่างไห่ “OLD 
SHANGHAI” ซงึเป็นรา้นขายอาหารและขายของวา่งประเภทซาลาเปา 

เทยีง รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร(ระหวา่งทาง) แลว้เดนิทางไปหนานจงิ (4.5 ชวัโมง) 

  อสิระชอ้บปิงท ีถนนโบราณฝจูอืเมยีว แหล่งชอ้ปปิงรมิแมนํ่าฉงิหวย ทคีลาคลําไปดว้ยนักเดนิทาง
นักทอ่งเทยีว ขนมพนืเมอืงแนะนํา บวัลอยถัวแดง และแป้งคลกุงาทอด  

 สมควรแกเ่วลา เดนิทางไปสนามบนิ 

20.10 น. นําทา่นเหริฟ้ากลับสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINE เทยีวบนิท ี
MU2803 

22.55 น. กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

-/////////////////////////////////- 

อตัรานรีวม   
คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป)  
คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ  
คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี   
คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก.  
คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป 800 บาท) 
  
คา่บรกิารไมร่วม  
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ  
คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 200 หยวน ตอ่ทา่น 
คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว  
คา่วซีา่ดว่นและในกรณีทสีถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณ ีบางทา่นทสีถานฑตูไมอ่นุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่
วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ 
คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานที
ทรีะบใุนโปรแกรมไดทั้นอันเนืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง
บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทบีรษัิททัวร์
ตอ้งจา่ยจรงิแตถ่า้ไมม่คีา่บตัรผา่นประตใูดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไวใ้หก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วม
คณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึ
ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรบัคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 
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สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 25 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลังจากวางมดัจํา-หักคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บ
คา่ใชจ้า่ย เก็บคา่บรกิารทงัหมด 100 % 

**ครบ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ ครบ 15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัร ์

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สาํหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE) 

ความคุม้ครอง (COVERAGE) 

เด็ก 1 เดอืน-15 ปีและผูใ้หญ ่70 ปีขนึไปรับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั 

ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 

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

2. คา่รักษาพยาบาลเนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

(Accident Medical Expense while travelling.) 
ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ยเพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิและการสง่ศพกลับประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณทีเีสยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, 
อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณตีอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหตใุนระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัยแต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพือใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสค์ุณสมชายประทุมสุวรรณทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไวเ้ชน่ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขนึฯลฯท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อทีคุณสมชายประทุมสุวรรณตัวแทนนิว
แฮมพ์เชอร์อนิชัวรันสโ์ทร 02-649-1049 และมอืถือ 081-6515209 หรือเลือกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรือตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 

 


