
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazing Guangxi 
หนานหนงิ หมงิซือ่ น า้ตกเตอ๋เทยีน  

จิง่ซ ีปาหมา่ 5 วนั 4 คนื 



*ไมร่วมทปิ 225 หยวน *ไมล่งรา้นรฐับาล 

*เทีย่วเต็มๆ ไมเ่สยีเวลา **ราคา รวมวซีา่** 

 ไขปรศินาชุมชนคนอายรุอ้ยปี ณ หมูบ่า้นมนษุยร์อ้ยปีปาหมา่ 

 สมัผสัความอลงัการของน า้ตกเตอ๋เทยีน 1 ในน า้ตกขา้มพรมแดนใหญท่ีส่ดุในโลก 

 ลอ่งเรอืชมความงามสวรรคบ์นดนิ ณ ทุง่ภาพเขยีนรอ้ยลีใ้นอทุยานหมงิซือ่ 

 ตลงึกบัความมหศัจรรยแ์หง่ประตมิากรรมหนิหมิะลา้นปีในถ า้ครสิตลั1 ใน 5 สดุยอดถ า้ แดน

มงักร 

 พเิศษ ! อาหารรสชาตคินไทย 

วนัเดนิทาง ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่ 

16 - 20 ม.ีค. 2562  26,900 4,500 รวมแลว้ 

23 - 27 ม.ีค. 2562 26,900 4,500 รวมแลว้ 

30 ม.ีค. - 3 เม.ย. 2562 26,900 4,500 รวมแลว้ 

    

* ไมม่รีาคาเด็ก ** ไมแ่จกกระเป๋า 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ – หนานหนงิ – หมงิซอื 

10.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์
แอรไ์ลน ์CZ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารใหท้ีส่นามบนิ  

13.00 น. ออกเดนิทางสูห่นานหนงิ โดยเทีย่วบนิ CZ8312 

16.25 น. เดนิทางถงึเมอืงหนานหนงิ หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า นครสเีขยีว (Green City) เป็นเมอืงเอกของเขต

ปกครองตนเองกว่างซจีว้งเป็นเขตปกครองเดียวที่ตดิกับทะเลและมชีายแดนทางบกตดิกับประเทศ

เวยีดนามระยะทางยาวกวา่ 1,000 กม.  

 ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางตอ่ไปยงัหมงิซือ่ (ประมาณ 2ชัว่โมง) 

20.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  พักที ่หมงิซือ่ MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง หมงิซื่อ – หมงิซื่อเถยีนเหยยีน – น า้ตกเต๋อเทยีน – จิง้ซี – บ่อน า้พุห่าน 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดนิทางไปหมู่บา้นหมงิซือ่ ล่องเรอืไมไ้ผ่หมงิสือ่เถยีนเหยยีน (明仕田园景区) สถานที่ท่องเที่ยว

ระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนยีภาพสองฝ่ัง ล าน ้า และบรรยากาศอนัสดชืน่รืน่รมย ์งดงามดว้ยภเูขา

ทีเ่ป็นฉากหลัง ทีเ่รยีกวา่ “ววิภาพเขยีนรอ้ยลี”้  



 จากนัน้น่ังรถไปเต๋อเทยีน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพือ่ชมน ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี เป็นน ้าตกระหว่าง

ประเทศทีใ่หญ่เป็นอันดับ2ของโลก(พรมแดนจนี-เวยีดนาม) ฝ่ังจนีกวา้ง 120 เมตร ฝ่ังเวยีดนามกวา้ง 

60 เมตร เมตร และสงู 70 เมตร พรอ้มน่ังแพเพือ่ชมน า้ตกเตอ๋เทยีนอยา่งใกลช้ดิ 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางต่อไปยังเมืองจิ้งซี น าท่านชมบ่อน า้พุห่าน สวนสาธารณเอ๋อฉวน (鹅泉) เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มทีัศนียภาพงามเลศิ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากว่าเจ็ดรอ้ยปี ตัง้แต่สมัยราชวงศห์มงิ มี

ต านานประเพณีพื้นบา้นโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอืน่ๆ เช่น หนิแกะสลัก วัดมังกร 

อนุสาวรยีห์า่น เจา้หญงินทิรา ตน้ไมคู้รั่ก เป็นตน้ 

19.00 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่จ ิง้ซ ีVIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัทีส่าม จิง้ซี – ปาหม่า – ถ า้ครสิตลั – ถ า้รอ้ยนก – หมู่บา้นอายุวฒันะ – อสิระช้อปป้ิง 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

07.40 น.  น าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นปาหม่า (ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงที่ไดรั้บการยกย่องว่ามคีนอายุยนื

ทีส่ดุของโลก ตามหลักการการส ารวจ จากคนหนึง่แสนคน จะตอ้งมคีนอายเุกนิ 100 ปี ประมาณ 7 คน 

แต่ประชากรเมอืงปาหม่าสามแสนคน มคีนอายกุว่า 100 ปี ถงึ 94 คน มากกว่ามาตรฐานสากลกว่า 5 

เท่า จงึไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นหมูบ่า้นทีม่คีนอายุยนืทีส่ดุในโลก สาเหตุมาจาก อากาศทีม่คีวามหนาแน่น

ของออกซเิจนมากถงึ 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่อากาศทั่วไปมีออกซเิจนแค่ 600 หน่วย และ

อาหารที่เปรียบเสมือนเคล็ดลับของเมือง ไม่ว่าจะเป็น หมูหอม 香猪 ที่มีน ้าหนักโตสุดไม่เกนิ 25 

กโิลกรัม ยาสมุนไพรผอ่หมา火麻 ทีม่สีรรพคุณละลายไขมันในเสน้เลอืด ปลามนั เป็นปลาทีเ่วลา

ทอดไมต่อ้งใชน้ ้ามัน จะมมีันออกจากตัวปลาเอง และขา้วโพด เผอืกมันทีเ่ป็นอาหารหลักของผูส้งูอายุ

ปาหมา่  

11.00 น. น าทา่นชมถ า้ครสิตลั เป็นถ ้าหนิงอก หนิยอ้ย 1 ใน 5 ทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุของจนี เพราะมหีนิงอกหนิ

ยอ้ยทีม่สีขีาวดจุหมิะและสวยงามเหมอืนครสิตลั ชมความงามภายในถ ้าประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านล่องเรือล าคลองใตภู้เขาของ ถ า้หนา้ต่างสวรรค  ์เป็นถ ้าที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ลา้นปี 

ภายในถ ้าจะมหีนิงอกหนิยอ้ยลักษณะต่างๆ สดุถ ้าเป็นตน้น ้าของล าคลองผานหยาง盘阳河 ทีไ่หลออก

จากใตภู้เชา และนกนานาชนดิมากกว่าหลายรอ้ยตัวจงึเป็นทีม่าของ ถ า้รอ้ยนก (ล่องเรอืประมาณ 1 

ชัว่โมง) 

16.30 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอายุวฒันะ หรอื หมูบ่า้นคนอายยุนื เยีย่มชมวถิชีวีติของชาวบา้นและ

ถา่ยรปูกบัคณุปู่ คณุยายทีม่อีายเุกนิ100ปี 



  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

 พักที ่BAMA VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่  ปาหม่า – หนานหนงิ – ภูเขาชิงซิว่ – พพิธิภณัฑช์นชาตกิวางสจีว้ง - ถนนคน

เดนิหนานหนงิ  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าทา่นเดนิกลบัหนานหนงิ ( ประมาณ 4.5 ชัว่โมง)  

12.30 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 ชม ภูเขาชงิซิว่ เป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญของหนานหนงิ ส าหรับผูท้ีไ่ปทัศนาเมอืงนี้ มักจะตอ้งไปคารา

วะศาลเจา้แม่กวนอมิพันกรอันเก่าแกต่ัง้แต่สมัยราชวงศซ์ง่เหนือ(ค.ศ.960-1127) ทีต่ัง้อยู่บนยอดเขา

ลูกนี้ ศาลเจา้แห่งนี้มเีจา้แมก่วนอมิพันกรทีแ่กะจากไมจ้ันทน์หอม พระพักตรน์ิง่สงบสวยงาม เป่ียมไป

ดว้ยความเมตตา ในบรเิวณศาลเจา้ยังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 5 องค์ขนาดใหญ่โตให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้กัการะ 

 นอกจากนี้ ภูเขาชงิซิว่ยังมจีุดน่าสนใจใหเ้ทีย่วชมอกีมากมาย อาท ิเจดยี ์9 ชัน้ จุดชมววิเมอืงหนานห

นงิ วัดกวนอู เจดยีม์ังกรชา้ง สวนตน้ปรงขนาดยักษ์ และตน้ปาลม์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงจนี และสวนป่า

เขตรอ้น เป็นตน้ 

 ชม“พิพิธภณัฑ์ชนชาตกิวางสีจ้วง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เป็น

พพิธิภัณฑ์ทีม่เีรือ่งราวเกีย่วกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางส ีทีร่วบรวมทัง้เรือ่งวถิชีวีติ การแต่งกาย 

ความเป็นอยู่ ขา้วของเครื่องใช ้มาจัดแสดงไวใ้หค้นทั่วไปไดช้มและเรียนรู ้นอกจากนั้นยังเป็น

พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมกลองมโหระทกึทองแดงของชาวจว้งไวอ้ยา่ง 

 อสิระชอ้ปป้ิง Department Store มสีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิหนานหนงิ  ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น ของ

พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึตา่งๆเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ราคาถกู มใีหเ้ลอืกมากมาย 

 พักที ่NANNING FUDE VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  



วนัทีห่า้  หนานหนงิ – กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางไปยงัสนามบนิ 

10.35 น. เดนิทางกลับโดยเทีย่วบนิที ่CZ6099 

12.00 น. ถงึกรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานีร้วม  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าทีพ่ัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในรายการ / ค่า

บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ช ิน้ที่

น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. / คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป 800 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี   

คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครือ่งดืม่นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขับรถ, คา่ทปิไกด์

ทอ้งถิน่ และคา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทย 225 หยวน / คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อื

หนังสอืต่างดา้ว / คา่วซีา่ด่วนและในกรณีทีส่ถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บางท่านทีส่ถานฑตูไม่

อนุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่

ทีร่ะบุในโปรแกรมไดท้ันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง

บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาใหถ้า้จัดหาไม่ไดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทีบ่รษัิททัวร์

ตอ้งจา่ยจรงิแตถ่า้ไมม่คีา่บตัรผา่นประตใูดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วบางรายการไม่

สามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดท้ าประกนัอบุัตเิหตไุวใ้หก้ับ

ลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วม

คณะไมถ่งึ 15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้

ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ส ารองทีน่ ัง่  มดัจ า 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 25 วัน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วัน

เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์ / ยกเลกิกอ่นการ

เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่วสายการบนิและตัวแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไมอ่าจ

รับผดิชอบตอ่ 

-ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการ

ถกูท ารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

ส าเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทีม่รีปูทัง้ดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ด า-ซดีขาวเกนิไปอาจ

ใชไ้มไ่ดก้รณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหตุ การยืน่วซี่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยื่นไดท้ี่หลายหน่วยงานในประเทศจีนซึง่กฎเกณฑ์การยื่น

คา่ธรรมเนียมการใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางประการ

โดยไมท่ราบลว่งหนา้หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชัน้ชดิจงึแจง้มาเพือ่ทราบ 



สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทีย่วขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

ความคุม้ครอง (COVERAGE) 

ความคุม้ครอง (COVERAGE) 
เด็ก 1 เดอืน-15 ปีและผูใ้หญ ่70 ปีขึน้ไปรับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั 

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

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

2. คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลือ่นยา้ยเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิและการสง่ศพกลับประเทศ 
(เนือ่งจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณีทีเ่สยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, 

อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, 

เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก

อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 

Skyjack) และอืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณีตอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครัง้ไมเ่กนิสีส่บิลา้นบาท....เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนือ่งจากประสบอบุตัเิหตใุนระหวา่ง

ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลที่ระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรม์ประกันภัยแต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผู ้

เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันสค์ุณสมชายประทุมสุวรรณทีโ่ทร 

02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทีอ่อกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์

ของบรษัิทหลักทีเ่ป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิม่เตมิจากทีบ่รษัิทฯไดท้ าประกันไวเ้ชน่ตอ้งการเพิม่ความคุม้ครอง

การเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพิม่ประกันเที่ยวบนิล่าชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขึน้ฯลฯท่านสามารถตดิต่อขอ

ทราบรายละเอยีดหรอืซือ้ประกันและช าระค่าเบีย้ประกันเพิม่เองไดโ้ดยตดิต่อที่คุณสมชายประทุมสุวรรณตัวแทนนิว

แฮมพ์เชอร์อนิชัวรันสโ์ทร 02-649-1049 และมอืถือ 081-6515209 หรอืเลือกซือ้กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน

ประกนัภยัอืน่ๆทีท่า่นรูจ้ักและพอใจ 


