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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 ้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมมีการปรับ
เพิมจะต ้องชําระส่วนต่างทีเพิมขึนตามจริง โดยถืออัตราวันออกตัวเป็ นสําคัญ)
หมายเหตุ บริการนํ าดืมทุกวันท่องเทียว, ทุกทีนังมีประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงินหนึงล ้านบาท *เงือนไขตามกรมธรรม์
ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท ้องถิน ทิปคนรถท ้องถิน และ ทิปหัวหน ้าทัวร์(200หยวนต่อท่าน), รายการอาจมีการ
สับเปลียนหรือเปลียนแปลงตามความเหมาะสม

ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียว เพิม

่ กรุป
วีซา
๊

14 – 18 ก.ย. 2561

23,999.-

3,500.-

รวมแล ้ว

* ไม่มรี าคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ

23.50 น.

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

ว ันทีสอง

สุวรรณภูม-ิ เฉิงตู-ค ังติง-สะพานหลูตงิ

03.25 น.

่ ครเฉิงตูด ้วยเทียวบิน MU5036
นํ าท่านเหินฟ้ าสูน

07.30 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภม
ู ป
ิ ระเทศรายรอบไปด ้วยเทือกเขา และมีสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศทีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร ้อนทีอบอุน
่ ฤดูหนาวทีไม่หนาวนัก
และมีปริมาณความชืนสูง มีพนที
ื ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึงเป็ นชนกลุ่ม
น ้อยเชือชาติตา่ งๆ ได ้แก่ ชาวยีธิเบตเมียวหุย เชียง นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง
นํ าท่านรับประทานอาหารเช ้าทีภัตตาคาร ใกล ้สนามบิน

09.00 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองคังติง “คังติง” เป็ นชือทีชาวฮันตังขึนแปลว่า “สถานทีแห่งความมันคง” คังติง
ในอดีตเป็ นสถานทีค ้าขายแลกเปลียนสินค ้าของสองวัฒนธรรมทิเบต-จีนมานานหลายร ้อยปี มีเพลง
พืนบ ้านทีโด่งดัง คือ "คังติงฉิงเกอ" (KANGDING LOVE SONG) บรรยายถึงเมฆขาวบนท ้องฟ้ า ทุง่
หญ ้า ป่ าสน และฝูงม ้าเส ้นทางจะเลาะเลียบภูเขาลํ าธารและนํ าตกทีสวยงาม นํ าท่านลอด “เอ้อร์ห
ล ังซาน” อุโมงค์ท ตั
ี งอยู่ใ นทีราบสูง เป็ นอุโ มงค์ทยาวที
ี
สุด ในประเทศจีน มีความยาวถึง 4,175
เมตร อุโ มงค์นีเชือมระหว่ า งหย่า อั นกั บ เขตชนกลุ่ ม น อ
้ ยเผ่า จ ้างทิเ บต วิว ทิว ทั ศ น์ เ มือก่อ นและ
หลังจากผ่านอุโมงค์ไปแล ้วจะต่างกันโดยสินเชิง เป็ นทีน่าอัศจรรย์เสมือนแบ่งแยกภูมป
ิ ระเทศออก
จากกัน
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
 ผ่านเมืองหลูต งิ นํ าชมสะพานหลูต
่ งเฉี
ิ
ยว สะพานแขวนเก่าแก่ทสุ
ี ดของจีน สร ้างเมือปี ค.ศ.
1705 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชงิ ยาว 103 เมตร กว ้าง 2.8 เมตร ใช ้โซ่เหล็ก 13 เส ้นขึง
ระหว่างสองฝั ง พืนสะพานปูด ้วยไม ้กระดาน สะพานแห่งนีมีความสําคัญในประวัตศ
ิ าสตร์ยค
ุ ใกล ้ของ
จีน เมือกองทัพแดงสู ้รบกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี ค.ศ. 1935 และได ้สร ้างวีรกรรมพลี
ชีพในการแย่งยึดสะพานนีมาจากกองทัพก๊กมินตัง

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
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พักทีคังติง LAMUZHELIKA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

ั
ค ังติง-อุทยานมูเ่ กอชว-ม่
อซ-ี ไห่โหลโกว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ ุทยานมูเ่ กอชวั (ทะเลสาบคนป่ า) เนืองจากเป็ นเขตทีมีรอยต่อระหว่างเขตอุณหภูม ิ
 นํ าท่านสูอ
ร ้อน-อบอุน
่ จึงทําให ้ “มูเ่ กอชัว” รายล ้อมด ้วยเทือกเขา ป่ าไม ้ดึกดําบรรพ์ ทุง่ หญ ้า มีทะเลสาบนํ าใส
แจ๋วนั บสิบแห่ง บนพืนทีกว่า 350 ตารางกิโลเมตร มีต ้นกุหลาบพันปี มากนั บ 100,000 ต ้น รวม 68
สายพั นธุใ์ นบริเ วณอุทยานแห่งนี ในช่วงเดือน 4–9 จะเริมออกดอกบานสะพรังรายล ้อมหุบเขาไล่
จากระดับความสูง 2,800 เมตรขึนไป นํ าท่านเปลียนรถภายในอุทยานเพือตระเวนชมตามจุดต่าง ๆ
เริมต ้นไต่ระดั บ จากความสูง 2,800 เมตร รถเริมวิงตามเส ้นทางขึนไปจนถึงจุดทีความสูง 3,780
เมตร มีนําตกน ้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร สัมผัสความงดงาม
ของหุบเขาตูเ้ จียน หุบเขาความยาว 8 ก.ม. ทีเกิดจากการสรรสร ้างของธรรมชาติ เวลาลมแรงพัด
โบกโบยผ่านหุบเขา จะเกิดเสียงร ้องฟั งประหนึงธรรมชาติกําลังเปล่งเสียงร ้องต ้อนรับการมาเยือน
่ ะเลสาบมูเ่ กอชวั ซึงสูงจากระดับนํ าทะเลประมาณ 3,780เมตร กินเนือที
ของเรา แล ้วนํ าท่านชมสูท
ี องเรียกว่าหาดแห่งความรัก เม็ดทราย
ประมาณ 40 ตร.กม. ด ้านหนึงของทะเลสาบมีหาดทรายสท
ละเอียดเป็ นสีเหลืองทองขนาดของหาดเปลียนแปลงไปตามความสูงตํ าของระดับนํ าในทะเลสาบ
ทะเลสาบทีอยูใ่ จกลางอุทยานรายล ้อมด ้วยหุบเขาตู ้เจียน ตรงข ้ามของทะเลสาบคือทุง
่ หญ้าทะเล
แดง ไกลสุดลูกหูลูกตา ความกว ้างไกลของทะเลสาบทํ าให ้เห็ นเหมือนเป็ นทะเลอยูใ่ นท่ามกลาง
่ ริเวณ บ่อนําแร่สมุนไพร ซึงอุดมไปด ้วยแร่กํามะถันในนํ าเป็ นยา
ทุง่ หญ ้า นํ าท่านไต่ระดับลงมาสูบ
รักษาโรคได ้ นํ าท่านแช่เท ้า 30 นาที เพือช่วยผ่อนคลายหายเครียด (นังแช่แค่หัวเข่า) ท่ามกลาง
ธรรมชาติ แช่เท ้าไปชิมไข่ต ้มนํ าพุร ้อนไป ลันลา..ลันลา จนสมควรแก่เวลาแล ้วลงจากอุทยาน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
่ ห่โหลโกว ตํ าบลม่อซี (ใช ้เวลา 2 ชัวโมง) เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ทียังคงรักษา
 นํ าท่านเดินสูไ
รูปแบบวิถช
ี วี ต
ิ ดังเดิมของคนในท ้องถินนีเอาไว ้จนถึงปั จจุบัน เมือ ค.ศ.1935 ตําบลม่อซีเคยเป็ นที
จัดตังกองทัพแดงภายใต ้การนํ าของเหมาเจ๋อตงและจูเต๋อ เพือต่อสู ้กับกองทัพก๊กมินตัง และเป็ น
ตําบลทีตังของอุทยานธารนํ าแข็งไห่โหลโกว เดินทางผ่านสะพานต ้าตู ้ซึงเชือมเส ้นทางสู่ไห่โหล
โกว

18.30 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พ ักที CHANG ZHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีส ี

ม่อซ-ี อุทยานไห่โหลโกว-ธารนําแข็ง-เชงิ เขาง้อไบ๊

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ ค ้มป์ ที 4 ชมวิวของป่ า
 นํ าท่านสูเ่ ขตอุทยานไห่โหลโกว แล ้วนํ าท่านนั งรถกระเช ้าทันสมัยขึนสูแ
สน ภูเขาสูงทีสวยงามดังสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะได ้ชมธารนํ าแข็งทีมีอายุเพียง 1,600 ปี ทอดตัว
จากช่องเขาสูงลงเรือยมาจนถึงพืนราบ โดยมีภเู ขากงก่าสูงกว่าเจ็ดพันเมตรเป็ นฉากหลังดูตระการ
ธารนําแข็งไห่โหลวโกวแห่งนีมีความยาวถึง 1,080 เมตร กว ้าง 1,100 เมตร คงตัวอยูใ่ นละติจูดที
ตํ ามากคือประมาณสองพันกว่าเมตรจากระดับนํ าทะเล อิสระให ้ท่านถ่ายรูป จนเวลาสมควรนํ าท่าน
นังกระเช ้ากลับ

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางจากตําบลม่อซี ไปเชิงเขาง ้อไบ๊(ประมาณ 4 ชัวโมง)
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ถึงง ้อไบ๊ รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พักที HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ า

ว ันทีห้า

เชงิ เขาง้อไบ๊-ว ัดต้าฝอ-ล่องเรือเล่อซาน-เฉิงตู-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-กรุงเทพฯ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 นํ าท่านชมว ัดต้าฝอฉานย่ว น ตังอยู่ใกล ้เชิงเขาง ้อไบ ้ ชือเดิมวัดต ้าฝอซือ (วัดพระใหญ่) ตาม
ตํานานบันทึกไว ้ว่า ในสมัยราชวงศ์หมิง พระหวูฉงได ้ใช ้เวลา 15 ปี สร ้างวัดนี แล ้วประดิษฐานองค์เจ ้า
แม่ก วนอิม สหัส หัต ถ์ส หัส เนตร สูง 12 เมตร พระพุท ธรูปองค์ม หึม าทีหล่อ ด ้วยทองสัมฤทธิทังองค์
ประณี ต งดงาม ฮองไทเฮาของจัก รพรรดิว่า นลีในสมัย ราชวงศ์ห มิง ทรงพระราชทานชือให ้วั ด นีว่า
"วัดต ้าฝอซือ" ต่อมาองค์เจ ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือสูง 12 เมตรนั นถูกทําลายไปในปี ค.ศ. 1958 ซึง
เป็ นช่ว งเวลาทีคนจีนนํ า โลหะทุ ก อย่า งไปถลุ ง รวมกับ เหล็ ก กล ้า วั ด นีได ้ก่อ สร ้างขึนและเปิ ดเป็ น
ทางการอีกครังในปี ค.ศ. 2008 บนเนือที 200 กว่าไร่ แบ่งเป็ น 3 เขต ทิศเหนือเป็ นเขตไหว ้พระขอพร
เขตกลางเป็ นเขตวัฒนธรรมและศิลปะในการทําสวนจีน และเขตทิศใต ้เป็ นสถาบันการศึกษาทางพุทธ
ศาสนา วิหารหลักในวัดนี ได ้แก่ วิหารพระสังขจาย วิหารพระโพธิสัตว์ตจั
ี ง วิหารพระโพธิสัตว์เหวินซู
วิหารพระไภษั ชคุรุ วิหารพระโพธิสัตว์เจ ้าแม่กวนอิม วิหารพระโพธิสัตว์ผู่เสียน วิหารต ้าสงเป่ าเตียน
เป็ นต ้น

นํ าเดินทางไปเล่อซาน
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
 ถึงเล่อซานนํ าท่านลงเรือ ชมเกาะเล่อซาน ซึงมีรูปพรรณดัง
พระนอนกลางทะเล จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน
ซึงเป็ นพระแกะสลักภูผาทีใหญ่ แกะสกัดเข ้าไปในหน ้าผาหิน สูง
71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว ้าง 10 เมตร พระ
กรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลั งพระบาทกว ้าง
8.5 เมตร นิวพระบาทแต่ละนิวสูงท่วมหัวคน (ซานซือยีจุนโฝ โฝ
ซือยีจั วซาน – ภูเ ป็ นพระรู ป หนึง พระคือ ภู ลู ก หนึง) ใช ้เวลา
ก่อสร ้างนานถึง 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนํ าของหลวง
พ่อไห่ทง โดยใช ้เงินบริจาคของชาวบ ้าน พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่นําหมิงเจียง เพือเป็ นสิร ิ
มงคลปกป้ องภัยนํ าท่วมจากการเอ่อล ้นของแม่นํา 3 สาย (หมิง เจียง ซิงอีเจียง ตู ้เจียง) ทีมาบรรจบ
พอดีทเมื
ี องเล่อซาน แล ้วเดินทางกลับเฉิงตู
ื ยงรู ้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให ้ท่านได ้รับฟั งการ
** นํ าท่านไปชมร ้านยาทาแก ้นํ าร ้อนลวก ทีมีชอเสี
บรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร ้อมรับบริการนวดฝ่ าเท ้า
**แวะซือของดีเมืองจีน อาทิ ผ ้าไหม หรือ ร ้านยางพารา

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางสนามบิน

23.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที MU5035

02.25 น.

(เช ้าวันรุง่ ขึน) กลับถึงสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
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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
 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 / การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่
เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได ้ทํ า
ประกันอุบต
ั เิ หตุให ้กับลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะรับผิดชอบ
้จ่
ในค่า ใช า ยทีอาจจะเกิด ขึนได ้อัน เนื องมาจากการเปลียนแปลง การล่า ช ้าการยกเลิก เทียวบิน เรือ รถไฟ หรือ
ค่าใช ้จ่ายทีอาจจะเกิดขึนได ้อันเนืองมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน อุบต
ั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ และกรณี
สุดวิสัยอืนๆ ทีบริษัทไม่อาจควบคุมได ้ / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15
ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะมีก ารเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่ว งหน ้าในกรณี ทมี
ี การขึนลงของ
เงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึนค่าธรรมเนียมเชือเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอืนๆ
สํารองทีนงั ชํา ระเงินมัดจํ า ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนั งสือเดินทาง / ส่วนที
เหลือ 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 ไม่ใส่
เสือสีขาว ต ้องเห็ นใบหู ผมหน ้าต ้องเหนือคิว อัดด ้วยกระดาษสีโกดักและฟูจเิ ท่านัน และต ้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือ
รูปปรินจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านทีประสงค์ใช ้รูปถ่ายข ้าราชการในการยืนวีซา่ กรุณา
เตรียมหนังสือรับรองต ้นสังกัดจัดมาพร ้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ
า 18 ปี
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (ใบเกิด)
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียน
บ ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกียวข ้องกับผู ้เดินทางอย่างไร
ต ้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอําเภอหรือเขตเท่านัน
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมญาติ ขอสําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ ้าน
ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกียวข ้องกับผู ้เดินทางอย่างไร ต ้อง
มีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ 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 ้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์ อย่าง
น ้อย 15 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
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8.โ ปรดทํ า ความเข ้าใจว่า สถานทูต จีนอยู่ในระหว่า งจั ด ระเบีย บการยืนวีซ ่า ใหม่ก ารเรีย กขอเอกสารเพิมเติม หรือ
เปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
9. ผู ้ทีประสงค์จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช ้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทําวีซา่ จีน ท่านจะต ้อง
รับ ผิด ชอบในการอนุ ญาตให ้เข ้า-ออกประเทศด ้วยตนเอง เนืองจากบริษัทฯ ไม่ท ราบกฎกติกาในรายระเอีย ดการ
ยกเว ้นวีซา่ / ผู ้ใช ้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทํ าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต ้อง
ตกค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย 2 สัปดาห์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข ้อมูลเพิมเติมกับทางบริษัทฯ)
11. อั ต ราค่ า วีซ ่า ด่ ว น ทีต ้องจ่ า ยเพิมให ้สถานฑูต จีน เมือท่า นส่ง หนั ง สือ เดิน ทางล่ า ช ้ายืนวีซ ่า ด่ ว น 2 วั น เสีย
ค่าใช ้จ่ายเพิมท่านละ 1,100 บาท
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช ้จ่ายค่ามัดจําตัว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปต ้องกา
รันตีมด
ั จํากับสายการบินและมีการการันตีคา่ มัดจํ าทีพักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึงไม่อาจขอ
คืนเงินได ้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บ
ค่าใช ้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
ความร ับผิดชอบ บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว,สายการบินและตัวแทนการท่องเทียวต่างประเทศซึงไม่อาจ
รับผิดชอบต่อ
 ความเสียหายต่างๆทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนั ดหยุดงานการจลาจลเปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การ
เจ็บป่ 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
ํ
สาหร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น

ร ับประก ันภ ัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขึนไป รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน
1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling)
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิน และ การส่งศพกลั บประเทศ
(เนื องจากอุ บัต 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, การ
ฆ่าตั วตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต ้อํ า นาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็ บจากการทะเลาะวิว าท การแท ้งบุต ร, การ
บาดเจ็ บเนืองมาจากอาชญากรรม, 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
ค่า ร ก
ั ษาพยาบาล รั บ ผิด ชอบค่า รั ก ษาพยาบาลจากการบาดเจ็ บ ของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุ บัต เิ หตุ ใน
ระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูล ทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ป ระกันภั ยเป็ นการสรุป ข ้อมูล โดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้
เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ที
โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัตเิ หตุระหว่า ง การเดินทาง ดั งกล่า วเป็ นแผนพิเ ศษทีออกแบบโดยเฉพาะให ้ตรงตามความ
ประสงค์ของบริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่า นมีค วามประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติม จากทีบริษัท ฯได ้ทํ า ประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความ
คุ ้มครองการเจ็ บ ป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่า ช ้า หรือ ขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่า น
สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุม
สุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จาก
บริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ

