กุย
้ หลิน-หย ังซวั
กระเชา้ เหยาซาน
เหยาซาน-ถํามงกุฎ+2
+ โชว์
6 ว ัน 5 คืน

จุดเด่น
•

ใหม่ “ถํามงกุฎ” สนุก...นังเรือ...นังรถไฟเล็ก...ขึนลิฟท์ภายในถํา

•

ใหม่ “ถําว ังสวรรค์” นังเรือมังกร ไปชมหินงอกหินย ้อยสวยตระการตา

•

ใหม่ “เมืองโบราณต้าชวี” บ ้านเก่าคลาสิก อายุ 200 ปี ริมแม่นําหลีเจียง

•

รวม โชว์ไฮไลท์ DREAM LIKE LI JIANG

•

ชมโชว์ใหม่ลา่ สุด แสงสีเริดหรู ในโรงละครหลีเจียง MIRAGE GUILIN

•

บริการนํ าดืมวันละ 1 ขวด / ทุกทีนังมีประกันวงเงิน 1 ล ้านบาท (*เงือนไข)

ราคา

พ ักเดียว เพิม

่
วีซา

8-13 ก.ย. 60

17,999.-

4,000

รวมแล ้ว

3-8 พ.ย. 60

17,999.-

4,000

รวมแล ้ว

17-22 พ.ย. 60

17,999.-

4,000

รวมแล ้ว

1-6 ธ.ค. 60

18,999.-

4,000

รวมแล ้ว

7-12 ธ.ค. 60

18,999.-

4,000

รวมแล ้ว

8-13 ธ.ค. 60

18,999.-

4,000

รวมแล ้ว

22-27 ธ.ค. 60

17,999.-

4,000

รวมแล ้ว

12-17 ม.ค. 61

17,999.-

4,000

รวมแล ้ว

19-24 ม.ค. 61

17,999.-

4,000

รวมแล ้ว

ว ันเดินทาง

หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท ้องถิน 60 หยวน
3. สายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือแจ ้งให ้ทราบในเวลา
กระชันชิด ท่านใดทีต ้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ ้าหน ้าทีก่อนทุกครัง
4. ครบ 10 คน ออกเดินทาง ไม่มห
ี วั หน ้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหวั หน ้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
ิ ค ้าพืนเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่ าเท ้า ผ ้าไหม ไข่มก
1. การประชาสัมพันธ์สน
ุ จําเป็ นต ้องบรรจุใน
รายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจํ าเป็ นต ้องให ้ท่านแวะชม ซือ
ื นอยูก
หรือไม่ซอขึ
่ บ
ั ความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
2. ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทีแยกไม่ตามคณะในบางสถานทีหรือในบางวัน โดยไม่มก
ี ารตก
ลงเรืองการเก็บค่าใช ้จ่ายทีเหมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าทีเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายที
เกิดขึนจากท่านทันทีเป็ นจํ านวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

กําหนดการเดินทาง
วน
ั แรก

สุ ว รรณภู ม -ิ กุ ย
้ หลิน

10.00 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิรน
์
แอร์ไลน์ โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความสะดวกเรืองเอกสารให ้ทีสนามบิน

13.10 น.

ื ยงของมณฑลกวางสี โดยเทียวบินที CZ 6100
ออกเดินทางไปกุ ้ยหลิน เมืองท่องเทียวทีมีชอเสี

16.30 น.

แวะผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง ทีนครหนานหนิง แล ้วกลับขึนเครืองบินลําเดิม

17.30 น.

เดินทางต่อไปยังเมืองกุ ้ยหลิน โดยเทียวบินที CZ 6100

18.10 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ ้ยหลิน

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พ ักที HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTELหรือ GUILIN PAREVIEW
HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

ว ันทีสอง

กุย
้ หลิน-กระเชา้ เหยาซาน-นวดสมุนไพร-สวนหยูซาน-ร้ายยางพารา-โชว์ DREAM
LIKE LIJIANG

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ื ยงมณฑลกวางสี ชือเมืองกุ ้ยหลินมีบน
 ชมเมืองกุ ้ยหลิน แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทมีี ชอเสี
ั ทึก
ั ราช ครังจินซีฮอ
่ งเต ้มีบญ
ไว ้ในประวัตศ
ิ าสตร์จน
ี เมือ 214 ปี กอ
่ นคริสต์ศก
ั ชาให ้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชือม
เส ้นทางเคลือนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพือเข ้าตีดน
ิ แดนจีนตอนใต ้ กุ ้ยหลินมีการก่อชันของ
ึ งคงดํ าเนินอยูอ
แผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติซงยั
่ ย่างไม่หยุดยัง กุ ้ยหลินจึงมีภเู ขาทีมีรป
ู ร่างแปลกตา
และมีถําสวยงามมากมาย

 นํ าท่านนังกระเชา้ ลอยฟ้า ข ้ามภูเขาเขียวขจี ขึนสูจ่ ดุ ชมวิวเมืองกุ ้ยหลินทีสวยทีสุดบนเขาเหยา
ซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ ้ยหลินและขุนเขานั บร ้อยรูปร่าง
แปลกตาสวยงามทีรวมกันเป็ นหนึงจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยูใ่ นหุบเขา หรือ ภูเขาอยูใ่ นเมือง ท่านที
เป็ นคูร่ ัก สามารถอธิฐานคล ้องกุญแจคํามันสัญญา

 แวะเลือกชมและเลือกซือผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค ้า OTOP ชันนํ าของจีน
12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร

 นํ าชมสวนหยูซาน ซึงตังอยูท
่ างตอนเหนือของเมืองกุ ้ยหลิน เป็ นสถานทีซึงมีประวัตศ
ิ าสตร์ท ี
ยาวนานมาตังแต่สมัยก่อตังเมืองกุ ้ยหลิน เป็ นทีพักผ่อนของผู ้คนในเมืองกุ ้ยหลินในวันหยุด สวนหยู
ซานนีแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ สวนหยูซานทิศเหนือ ซึงจะเป็ นสถานทีทีเหมาะแก่การใช ้เวลาในการ
พักผ่อนร่างกายและจิตใจ กับสวนหยูซานทิศใต ้ซึงจะเป็ นส่วนทีตกแต่งให ้ดูทันสมัย

 นํ าชมร ้านนวดฝ่ าเท ้า ให ้ท่านได ้รับฟั งการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร ้อมรับบริการนวดฝ่ า
เท ้า และซือยาแก ้นํ าร ้อนลวก
18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร

 นํ าท่านชมโชว์เด่นประจําเมืองกุย้ หลินทีท่านพลาดไม่ได้
DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็ นการแสดงพิเศษ ทีมีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์
และกายกรรมอย่างลงตัว แม่นําหลีเจียงถูกนํ ามาเป็ นตัวเชือมเพือเล่าเรืองราวของสรรพสิงทีผูกพันอยู่
กับสายนํ า เช่น ภูเขา ต ้นไม ้ สัตว์ตา่ งๆ แมลง หรือแม ้กระทังสิงมีชวี ต
ิ ทีอยูใ่ ต ้ลํานํ าหลีเจียง ม่งว่านหลี
เจียงมีการลงทุนสูงในเรืองการออกแบบเสือผ ้า ฉาก และแสงสี
พ ักที HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือ GUILIN PAREVIEW
HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

ว ันทีสาม

ั องแม่นาหลี
กุย
้ หลิน-ลีเจียงวาน-หย ังซว-ล่
ํ
เจียง-ถนนฝรงั

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ ําเภอลีผู่ เมืองเล็กๆกลางขุนเขา  นํ าท่านไปล่องเรือชมอ่าวลีเจียงวาน แม่นําสาขา
เดินทางสูอ
แยกมาจากแม่นําหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผ่าพืนเมือง “หย่องซูล”ี เป็ นบรรพบุรษ
ุ ของชาวลีผู่ ตามรอย
วิถช
ี วี ต
ิ ของเผ่าหย่องซูลในสมั
ี
ยโบราณ แล ้วนังเรือมังกรเพือไปเทียวถําว ังสวรรค์ (เทียนกง) ซึงเป็ น
ถําทีเชือม ต่อกับแม่นําใต ้ดิน ชมวิวหินงอกหินย ้อยทีสะท ้อนนํ าในถําดูเสมือนดินแดนแห่งเทพนิยาย
จนมีคําเปรียบเปรยว่าเป็ น “จิวไจ ้สวนสวรรค์”

12.00 น.

ิ เผือกคริสต ัล
รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร *ชวน ชม



นํ าท่านล่องเรือชมลํานํ าหลีเจียง (ล่องสันปลายนํ า // ใช ้เวลาล่องเรือประมาณ 1.30 ชัวโมง) ชมภู
เขารูปร่างแปลกตาทีดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู ้เฝ้ าชม

 แล ้วแวะชิมชาจีนเพือสุขภาพ หรือร ้านผ ้าไหม สินค ้า OTOP ชันนํ าของจีน
18.00 น.

ิ ปลาแชเ่ บียร์
รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร *ชวนชม
* อิสระให ้ท่านเดินเล่นหรือช ้อบปิ งของทีระลึกทีถนนฝรัง (ถนนข ้าวสารจีน)
ทีพ ัก NEW LIJIANG HOTELหรือ NEW CENTURY HOTELหรือเทียบเท่า

ว ันทีส ี

ั
หยงซ
ั ว-ยี
เจียงหยวน-ว ัดกวนอิม-ร้านหยก-เจดียเ์ งินทอง-โชว์ MIRAGE GUILIN

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 นํ าชมเขตท่องเทียวยีเจียงหยวน เป็ นสถานทีรวมชนกลุม่ น ้อยแห่งแรกของเมืองกุ ้ยหลิน ท่านจะ
ได ้ล่องเรือสัมผัสวิถช
ี วี ต
ิ และวัฒนธรรมของชนกลุม
่ น ้อยทีอาศัยอยูใ่ นมณฑลกวางสีอย่างใกล ้ชิด

12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร

 นํ าท่านไปนมัสการเจ ้าแม่กวนอิม ทีว ัดเหนินเหยิน เป็ นวัดทีใหญ่ทสุี ด และตังอยูใ่ จกลางเมืองกุ ้ย
ี อาศั
หลิน มีแต่แม่ชท
ี
ยอยูใ่ นวัดแห่งนี  ให ้ท่านมีโอกาสเลือกซือของฝากลําค่าจากจีน คือหยกจีนที
ขึนชือ เลือกซือ กําไลหยก แหวนหยก เครืองประดับนํ าโชค

 ชมเจดียเ์ งิน-เจดี
เจดียท
์ อง (ไม่ขนเจดี
ึ
ย)์ แล ้วนํ าท่านเดินชมสวนสวยริม ทะเลสาบซาหู-หลงหู ชม
สะพานแก ้วคริสตัล
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร

20.00 น.

ชมโชว์ MIRAGE GUILIN บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE (ความจุ
ความจุ 1,182 ทีนัง) ประทับใจ
กับเพลงหลิวซานเจีย ในภาพยนตร์มนต์รักชาวเรือ ทีนํ ามาทําดนตรีใหม่ให ้เข ้ากับยุคสมัย พริววไหวกับ
บัลเลย์กายกรรม ลําสมัยด ้วยเทคนิค ปิ ดฉากสุดท ้ายเร ้าใจกับกับชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลก
ู โลก ทีเรียก
เสียงปรบมือดังกระหึม I WANT TO GO TO GUILIN.
(บัตรราคาระดับที 3 ทีนังแถว B1-B3 (ชันล่าง) และ B4-B9 (ชันบน) * ตามคิวจอง
พ ักที HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือ GUILIN PAREVIEW
HOTEL 4*หรื
หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้า

กุย
้ หลิน-เมื
เมืองโบราณต้าชวี-ถํามงกุฎ-เขางวงชา้ ง (ขึนเจดีย)์ -ถนนคนเดิน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 เดินทางสูอ่ ําเภอหลิงชวน ชมเมืองโบราณต้าซวี ทีมีอายุกว่า 200 ปี ถือเป็ น 1 ใน 4 เมือง
โบราณของมณฑลกวางสี ทียังคงความเก่าแก่ของสิงปลูกสร ้างไว ้เป็ นอย่างดี เมืองโบราณนีสร ้างเรียง
รายไปตามแม่นําหลีเจียงเป็ นระยะทางถึง 2 กิโลเมตร เป็ นเมืองโบราณทียังคงสิงก่อสร ้างแบบ
ั เหมือนทีเมืองโบราณเฟิ งหวาง และ
คลาสสิกแบบดังเดิมไม่มก
ี ารตกแต่งโคมหรือแสงไฟ เพือเพิมสีสน
เมืองโบราณลีเจียง

 นํ าชมถํามงกุฏ CROWN CAVE ถําใหม่ตงอยู
ั
ร่ ม
ิ แม่นําหลีเจียง ตัวถํามีพนที
ื เชือมต่อมาจาก 4
ถําย่อย แบ่งออกเป็ น 3 ชัน ยาวประมาณ 12 กม. ชันล่างสุดจะมีธารนํ าใต ้ดินไหลผ่าน ถํามงกุฎมีการ
ผสมผสานระหว่างการเทียวธรรมชาติกบ
ั เทคโนโลยีสมัยใหม่ นํ าท่านเดินชมหินงอกหินย ้อยทีสวยงาม
นังเรือแจวและนังรถไฟเล็กลัดเลาะชมใต ้ถําแล ้วนํ าท่านขึนลิฟต์ดวู วิ มุมสูงภายในถํา
13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร (พืนเมือง)

 นํ าท่านไปถ่ายรูปกับเขางวงชา้ ง สัญลักษณ์เมืองกุ ้ยหลิน ขึนบนเขางวงชา้ ง ชมวิวสองฝั งแม่นํา
หลีเจียงในตัวเมือง บนเขาเป็ นทีตังของเจดียท
์ รงเจกัน ทีสร ้างขึนในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368ั ว์ผเู่ สียน ซึงชาวกุ ้ยหลินศรัทราใน
1644) ล ้อมรอบด ้วยต ้นไม ้เขียวขจี บนเจดียป
์ ระดิษฐานองค์โพธิสต
ความศักดิสิทธิ ช่วงวันหยุดจึงมีคนมาอธิษฐานขอพรมากมาย

 ให ้ท่านมีโอกาสเลือกซือของฝากลําค่าจากจีน คือหยกจีนทีขึนชือเลือกซือ กําไลหยก แหวนหยก
เครืองประดับนํ าโชค

 อิสระช ้อบปิ งเสือผ ้า รองเท ้าแฟชัน ของทีระลึก ทีถนนคนเดินเท ้า “ปู้สงิ เจีย” ถนนจงซาน และ
ตลาดใต ้ดินกลางใจเมืองกุ ้ยหลินตามอัธยาศัย
19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พ ักที HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือ GUILIN PAREVIEW
HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

ว ันทีหก

กุย
้ หลิน-กรุงเทพฯ

06.30 น.

่ นามบิน
รับประทานอาหารเช ้า (แบบกล่อง) แล ้วนํ าท่านเดินทางสูส

08.40 น.

่ ลับสุวรรณภูม ิ โดยเทียวบินที CZ6099
เดินทางสูก

09.40 น.

ขากลับผ่านสนามบินหนานหนิง พักรอต่อเครืองกลับสุวรรณภูม ิ

11.00 น.

โดยเทียวบินที CZ6099 อําลามณฑลกวางสี

12.10 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพฯ
***************************

ค่าบริการ

พ ักห้องเดียว จ่ายเพิม 4,000 บาท เด็กใช ้เตียง / ไม่ใช ้เตียง ราคาเท่าผู ้ใหญ่ (ไม่มรี าคาเด็ก)

่ จีน (กรุป
อ ัตรานีรวม
ค่าตัวเครืองบินไปกลับ(ตัวกรุ๊ป) / ค่าวีซา
๊ 800บาท) / ค่าทีพัก 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่ /
ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ / ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝากขึนเครือง
ท่านละ 1 ชินทีนํ าหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษี ตวั (ค่าภาษี สนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษี สนามบินจีน CN TAX)
อ ัตรานีไม่รวม 1. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมนอกรายการ เป็ นต ้น 2.ค่าทํา
เอกสารของผู ้ถือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ทีมีคา่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่านํ าหนักทีเกินพิกด
ั 3. ค่าทิปไกด์
ท ้องถินวันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน / ค่าทิปคนรถท ้องถิน วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน / ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์วันละ 10
หยวนต่อวันต่อคน
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทําประกันอุบต
ั เิ หตุให ้กับ
ลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษี หัก ณ.ทีจ่าย 3%
สํารองทีนงั มัดจํา 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษ * ทีเหลือ ชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน

หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
ั
ั -มืด-ดํา-ซีดขาวเกินไป อาจใช ้
สําเนาหนังสือเดินทาง หน ้าทีมีรป
ู ทังด ้านซ ้ายและด ้านขวา อย่างชดเจน
ถ ้าถ่ายไม่ชด
ไม่ได ้ กรุณาแก้ไข ด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนังสือเดินทางใหม่คะ่

หมายเหตุ การยืนวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนได ้ทีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึงกฎเกณฑ์การยืน
ค่าธรรมเนียม การใช ้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการโดยไม่
ทราบล่วงหน ้า หรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชันชิด จึงแจ ้งมาเพือทราบ
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายสําหรับกรุ๊ปทีต ้องการันตีมด
ั จํากับสายการบิน
หรือกรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้/ยก เลิก ก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน- เก็บ
ค่าใช ้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
ความร ับผิดชอบ บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศซึงไม่
อาจรับผิดชอบ
-

ต่อความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ

-

ิ ดกฎหมาย
ต่อการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

ท่านทีถือบ ัตร APEX
- ท่านทีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด ้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข ้า-ออกประเทศจีนเพือการท่องเทียว โดยไม่มวี ซ
ี า่ กับ
องค์กรฯ ทีออกบัตรนีให ้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข ้อตกลงการผ่านเข ้าออกประเทศของผู ้
ถือเอกสารนี
- ท่านทีถือบัตร APEX จะต ้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให ้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให ้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข ้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให ้ท่านผ่านเข ้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได ้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต ้องติดค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต ้องจ่ายค่าทีพัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซือตัวเครืองบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะทีท่านอยูต
่ อ
่
เพือทําเรืองการออกบัตรใหม่ หรือขอทําวีซา่ ใหม่ด ้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให ้เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน ้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย
ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถอ
ื แทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนันหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับ
เอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ั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. การประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
3. ค่าใชจ่้ ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การสง่ ศพ
กลับประเทศ (เนืองจากอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident
Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประก ัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้
ติง, อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยูภ
่ ายใต ้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็บ
เนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 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
ค่าร ักษาพยาบาล รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้
เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ที
โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ให ้ตรงตามความประสงค์
ของบริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทําประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความคุ ้มครอง
การเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อ
ขอทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้ โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทน
นิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทน
ประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ

