ท่องเทีย่ ว มณฑลกวางสี
หนานหนิง - หมิงซื่อ - น้ าตกเต๋อเทียน
จิ๋ งซี - ปาหม่า 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN (CZ)
กาหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562

• เที่ยวเต็ มๆ ไม่เสี ยเวลา / ไม่ลงร้านรัฐบาล
• ไขปริศนาชุมชนคนอายุรอ้ ยปี ณ หมู่บา้ นมนุษย์รอ้ ยปี ปาหม่า
• สัมผัสความอลังการของน้าตกเต๋อเที ยน 1 ในน้ าตกข้ามพรมแดนใหญ่ท่ีสดุ ในโลก
• ล่องเรือไม้ไผ่ชมความงามสวรรค์บนดิน ณ ทุ่งภาพเขี ยนร้อยลี้ ในอุทยานหมิงซื่อ
สถานที่ท่องเที่ ยวระดับ AAAA
• ตะลึงกับความมหัศจรรย์แห่งประติมากรรมหินหิมะล้านปี ในถ้าคริสตัล1 ใน 5 สุดยอดถ้า
แดนมังกร
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กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
กรุงเทพฯ – หนำนหนิง – หมิงซื อ
10.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซา
เธิร์นแอร์ ไลน์ CZ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารให้ที่สนามบิน
13.00 น.
ออกเดินทางสู่ หนานหนิง โดยเที่ยวบิน CZ8312
16.25 น.
เดินทางถึงเมืองหนานหนิง หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่า นครสี เขียว (Green City) เป็ นเมืองเอกของ
เขตปกครองตนเองกว่างซี จว้ งเป็ นเขตปกครองเดียวที่ติดกับทะเลและมีชายแดนทางบกติดกับ
ประเทศเวียดนามระยะทางยาวกว่า 1,000 กม.
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางต่อไปยังหมิงซื่ อ (ประมาณ 2ชัว่ โมง)
20.30 น.
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่ หมิงซื่ อ MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL หรื อเทียบเท่า
วั น ที่ ส อง
07.00 น.

13.00 น.

19.00

หมิ ง ซื่ อ – หมิ ง ซื่ อ เถี ย นเหยี ย น – นำ้ ตกเต๋ อ เที ย น – จิ้ง ซี – บ่ อ นำ้ พุห่ ำ น
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
เดินทางไปหมู่บา้ นหมิงซื่ อ ล่องเรื อไม้ไผ่หมิงสื่ อเถียนเหยียน (明仕田园景区) สถานที่
ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนี ยภาพสองฝั่ ง ลาน้ า และบรรยากาศอันสดชื่ น
รื่ นรมย์ งดงามด้วยภูเขาที่เป็ นฉากหลัง ที่เรี ยกว่า “วิวภาพเขียนร้อยลี้”
จากนั้นนั่งรถไปเต๋ อเทียน (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) เพื่อชมน้ าตกที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชี ย เป็ นน้ าตก
ระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็ นอันดับ2ของโลก(พรมแดนจีน-เวียดนาม) ฝั่งจีนกว้าง 120 เมตร ฝั่ง
เวียดนามกว้าง 60 เมตร เมตร และสู ง 70 เมตร พร้อมนัง่ แพเพื่อชมนำ้ ตกเต๋ อเทียนอย่างใกล้ชิด
รับประทำนอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร
เดินทางต่อไปยังเมืองจิ้งซี นาท่านชมบ่ อน้ำพุห่ำน สวนสำธำรณเอ๋ อฉวน (鹅泉) เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีทศั นี ยภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากว่าเจ็ดร้อยปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ห
มิง มีตานานประเพณี พ้นื บ้านโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น หิ นแกะสลัก
วัดมังกร อนุสาวรี ยห์ ่ าน เจ้าหญิงนิทรา ต้นไม้คู่รัก เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่ จิง้ ซี VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
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วั น ที่ ส ำม
07.00 น.
07.40 น.

11.00 น.

13.00 น.

16.30 น.

จิ้ง ซี – ปำหม่ ำ – ถำ้ คริ ส ตั ล – ถำ้ ร้ อ ยนก – หมู่ บ้ ำ นอำยุ วั ฒ นะ – อิส ระช้ อ ปปิ้ ง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นำท่ ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนปำหม่ ำ (ประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุ
ยืนที่สุดของโลก ตามหลักการการสารวจ จากคนหนึ่ งแสนคน จะต้องมี คนอายุเกิ น 100 ปี
ประมาณ 7 คน แต่ประชากรเมืองปาหม่าสามแสนคน มีคนอายุกว่า 100 ปี ถึง 94 คน มากกว่า
มาตรฐานสากลกว่า 5 เท่า จึงได้รับเกี ยรติให้เป็ นหมู่บา้ นที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลก สาเหตุมา
จาก อากาศที่มีความหนาแน่ นของออกซิ เจนมากถึง 6,000-8,000 หน่ วย ในขณะที่อากาศทัว่ ไป
มีออกซิ เจนแค่ 600 หน่ วย และอาหารที่เปรี ยบเสมือนเคล็ดลับของเมือง ไม่ว่าจะเป็ น หมูหอม
香猪 ที่มีน้ าหนักโตสุ ดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ยำสมุนไพรผ่ อหมำ 火麻 ที่มีสรรพคุณละลาย
ไขมันในเส้นเลือด ปลำมัน เป็ นปลาที่เวลาทอดไม่ ตอ้ งใช้น้ ามัน จะมี มนั ออกจากตัวปลาเอง
และข้าวโพด เผือกมันที่เป็ นอาหารหลักของผูส้ ู งอายุปาหม่า
นาท่านชมถำ้ คริสตัล เป็ นถ้ าหิ นงอก หิ นย้อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน เพราะมีหินงอก
หิ นย้อยที่มีสีขาวดุจหิ มะและสวยงามเหมือนคริ สตัล ชมความงามภายในถ้ าประมาณ 1.30
ชัว่ โมง
รับประทำนอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร
นาท่านล่องเรื อลาคลองใต้ภูเขาของ ถำ้ หน้ ำต่ ำงสวรรค์ เป็ นถ้ าที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้านปี
ภายในถ้ าจะมีหินงอกหิ นย้อยลักษณะต่างๆ สุ ดถ้ าเป็ นต้นน้ าของลาคลองผานหยาง 盘阳河
ที่ ไ หลออกจากใต้ภูเ ชา และนกนานาชนิ ด มากกว่าหลายร้ อยตัว จึ งเป็ นที่ มาของ ถ้ำ ร้ อยนก
(ล่องเรื อประมาณ 1 ชัว่ โมง)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนอำยุวฒ
ั นะ หรื อ หมู่บา้ นคนอายุยนื เยีย่ มชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน
และถ่ายรู ปกับคุณปู่ คุณยายที่มีอายุเกิน100ปี
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19.00 น.

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
พักที่ BAMA VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วั น ที่ สี่

ปำหม่ ำ – หนำนหนิ ง – ภู เ ขำชิ ง ซิ่ ว – พิพิธ ภั ณ ฑ์ ช นชำติ ก วำงสี จ้ ว ง - ถนนคนเดิ น
หนำนหนิ ง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินกลับหนานหนิง ( ประมาณ 4.5 ชัว่ โมง)
รับประทำนอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร
ชม ภูเขำชิงซิ่ว เป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญของหนานหนิ ง สาหรับผูท้ ี่ไปทัศนาเมืองนี้ มักจะต้องไป
คาราวะศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกรอันเก่ าแก่ ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนื อ(ค.ศ.960-1127) ที่ต้ งั อยู่
บนยอดเขาลูกนี้ ศาลเจ้าแห่ งนี้มีเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่แกะจากไม้จนั ทน์หอม พระพักตร์ นิ่งสงบ
สวยงาม เปี่ ยมไปด้วยความเมตตา ในบริ เวณศาลเจ้ายังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป 5 องค์
ขนาดใหญ่โตให้นกั ท่องเที่ยวได้สักการะ
นอกจากนี้ ภูเขาชิ งซิ่ วยังมี จุดน่ าสนใจให้เที่ยวชมอีกมากมาย อาทิ เจดี ย ์ 9 ชั้น จุ ดชมวิวเมือง
หนานหนิ ง วัดกวนอู เจดียม์ งั กรช้าง สวนต้น ปรงขนาดยักษ์ และต้นปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
จีน และสวนป่ าเขตร้อน เป็ นต้น
ชม“พิพิธภัณ ฑ์ ช นชำติ ก วำงสี จ้ว ง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่ องราวเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางสี ที่รวบรวมทั้งเรื่ องวิถีชีวิต การแต่ง
กาย ความเป็ นอยู่ ข้าวของเครื่ องใช้ มาจัดแสดงไว้ให้คนทัว่ ไปได้ชมและเรี ยนรู ้ นอกจากนั้นยัง
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมกลองมโหระทึกทองแดงของชาวจ้วงไว้อย่าง
อิสระช้อปปิ้ ง Department Store มีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร

07.00 น.
12.30 น.

18.30 น.
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อิสระช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินหนำนหนิง ท่านสามารถเลือกซื้ อและเลือกชมสิ นค้าต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้าราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
พักที่ NANNING FUDE VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วั น ที่ ห้ ำ
07.00 น.
08.00 น.
10.35 น.
12.00 น.

หนำนหนิ ง – กรุ ง เทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
ได้เวลาสมควรเดินทางไปยังสนามบิน
เดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ CZ6099
ถึงกรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************
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อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทำง
23 - 27 ก.พ. 2562
2 - 6 มี.ค. 2562
16 - 20 มี.ค. 2562
23 - 27 มี.ค. 2562
30 – 3 เม.ย. 2562
20 – 24 เม.ย. 2562
8 – 12 พ.ค. 2562
29 – 2 มิ.ย. 2562
8 – 12 มิ.ย. 2562
19 – 23 มิ.ย. 2562
3 – 7 ก.ค. 2562

รำคำ / ท่ ำน
*รำคำเด็กเท่ ำผู้ใหญ่
26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.-

พักเดีย่ วจ่ ำยเพิม่

วีซ่ำ

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

รวมแล้ ว
รวมแล้ ว
รวมแล้ ว
รวมแล้ ว
รวมแล้ ว
รวมแล้ ว
รวมแล้ ว
รวมแล้ ว
รวมแล้ ว
รวมแล้ ว
รวมแล้ ว

อัตรำค่ ำบริกำรรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
2. ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินไทย
6. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่ องท่านละ 1 ชิน้ ที่น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
7. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
8. ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน
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อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรี ดค่าเครื่ องดื่มนอกจากรายการ
2. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
3. ค่าทาเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ ือหนังสื อต่างด้าว
4. ค่าวีซ่าด่วนและในกรณี ที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ปหรื อในบางกรณี บางท่านที่สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้วี
ซ่ ากรุ๊ ปได้
5. ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
6. ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%
7. ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย 225 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน
หมำยเหตุ
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม
• ในกรณี ที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทนั อันเนื่ องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางเรื อรถไฟสายการบินทางบริ ษทั ฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถา้
จัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริ ษทั ทัวร์ ตอ้ งจ่ายจริ งแต่ถา้ ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู
ใดๆก็จะไม่คืนค่าบริ การ
• การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่า
ทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
• บริ ษทั ได้ทาประกันอุบตั ิเหตุไว้ให้กบั ลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศหรื อทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
สำรองทีน่ ั่ง
• มัดจา 10,000 บำท พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตาม
• ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 25 วัน
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เงื่อนไขกำรยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
ควำมรับผิดชอบ
• บริ ษ ัทเป็ นเพี ย งตัว แทนการท่ องเที่ ย วสายการบิ นและตัว แทนการท่ องเที่ ย วในต่ า งประเทศซึ่ งไม่ อาจ
รั บผิดชอบต่ อความเสี ยหายต่ างๆที่ อยู่เ หนื อการควบคุ มของเจ้าหน้า ที่ บริ ษ ัทฯอาทิการนัดหยุด งานการ
จลาจลการเปลี่ ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิ นภัย ธรรมชาติ ฯ ลฯหรื อค่ าใช้จ่ ายเพิ่ม เติ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ นทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมเช่นการเจ็บป่ วยการถูกทาร้ายการสู ญหายความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯ
• การตอบปฏิ เ สธการเข้าและออกเมื องของเจ้าหน้าที่ ต รวจคนเข้า หรื อออกเมื องอันเนื่ องมาจากมี สิ่งผิด
กฎหมายหรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
หลังจำกกำรจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำแล้ วทำงบริษัทฯถือว่ ำ
ท่ ำนและคณะได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯได้ ระบุไว้ ข้ำงต้ นทุกประกำร

เอกสำรวีซ่ำกรุ๊ปทัวร์ (อำจมีกำรเปลีย่ นแปลง)
สาเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างชัดเจนถ้าถ่ายไม่ชดั -มืด-ดา-ซี ดขาวเกินไปอาจ
ใช้ไม่ได้กรุ ณาแก้ไขด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสื อเดินทางใหม่ค่ะ
หมำยเหตุ การยื่นวีซ่าจี นแบบกรุ๊ ปทัวร์ สามารถยื่นได้ที่หลายหน่ วยงานในประเทศจี นซึ่ งกฎเกณฑ์การยื่น
ค่ า ธรรมเนี ย มการใช้เ อกสารประกอบอาจไม่ เ หมื อนกันและอาจมี ก ารประกาศเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขบาง
ประการโดยไม่ทราบล่วงหน้าหรื ออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิดจึงแจ้งมาเพื่อทราบ
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สรุปแผนควำมคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่ ำงกำรเดินทำง
สำหรับผู้เดินทำงในแผนท่ องเทีย่ วข้ ำงต้ น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ควำมคุ้มครอง (COVERAGE)
ควำมคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และผูใ้ หญ่ 70 ปี ขึ้นไปรับความคุม้ ครอง 50% ของทุนประกัน
1. การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นและการส่ งศพกลับ
ประเทศ (เนื่องจากอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation
and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ (Personal Liability)

ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บำท
ข้ อ2+ข้ อ3ไม่ เกิน
500,000 บำท
200,000 บำท

กำรประกันไม่ ค้ มุ ครองกรณี ที่เสี ยชีวิตหรื อเจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน,
ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา,
การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ายการยึดพาหนะและการปล้นอากาศยาน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
กำรเบิกค่ ำใช้ จ่ำย ทุกกรณี ตอ้ งมีใบเสร็ จและมีเอกสารรับรองทางการแพทย์หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควำมรับผิดชอบสู งสุ ด ต่ออุบตั ิเหตุ / กรุ๊ ป - แต่ละครั้งไม่เกินสี่ สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ ำรักษำพยำบำล

รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้ อาประกันเนื่ องจากประสบอุบตั ิเหตุใน

ระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
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* ข้อมูลที่ระบุขา้ งต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยแต่เป็ นการสรุ ปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจผูส้ นใจ
และผูเ้ ดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์คุณสมชายประทุม
สุ วรรณที่โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะให้ตรงตามความ
ประสงค์ของบริ ษทั หลักที่เป็ นผูบ้ ริ หารและจัดการการเดินทางรับประกันภัยโดยบริ ษทั นิ วแฮมพ์เชอร์ อินชัว
รันส์
* หากท่านมีความประสงค์ตอ้ งการความคุม้ ครองเพิ่มเติมจากที่บริ ษทั ฯได้ทาประกันไว้เช่นต้องการเพิ่มความ
คุม้ ครองการเจ็บป่ วยกระเป๋ าหายเพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้าหรื อขยายวงเงินความคุม้ ครองให้สูงขึ้ นฯลฯท่าน
สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรื อซื้ อประกันและชาระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่คุณสมชาย
ประทุมสุ วรรณตัวแทนนิ วแฮมพ์เชอร์ อินชัวรั นส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรื อเลือกซื้ อ
กรมธรรม์จากบริ ษทั หรื อตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู ้จกั และพอใจ
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