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

 เที่ยวเต็ มๆ ไม่เสียเวลา / ไม่ลงร้านรัฐบาล
 ไขปริศนาชุมชนคนอายุรอ้ ยปี ณ หมู่บา้ นมนุษย์รอ้ ยปี ปาหม่า
 สัมผัสความอลังการของน้าตกเต๋อเที ยน 1 ในน้ าตกข้ามพรมแดนใหญ่ที่สดุ ในโลก
 ล่องเรือไม้ไผ่ชมความงามสวรรค์บนดิน ณ ทุ่งภาพเขี ยนร้อยลี้ในอุทยานหมิงซื่ อสถานที่
ท่องเที่ ยวระดับ AAAA
 ตะลึงกับความมหัศจรรย์แห่งประติมากรรมหินหิมะล้านปี ในถ้าคริสตัล1 ใน 5 สุดยอดถ้า
แดนมังกร
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วันแรก
10.30 น.
13.00 น.
16.25 น.

20.30 น.

กาหนดการเดินทาง
กรุงเทพฯ – หนานหนิง – หมิงซือ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่ าเซา
เธิร์นแอร์ ไลน์ CZ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารให้ที่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ หนานหนิง โดยเที่ยวบิน CZ8312
เดินทางถึงเมืองหนานหนิง หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า นครสี เขียว (Green City) เป็ นเมืองเอกของเขต
ปกครองตนเองกว่างซี จว้ งเป็ นเขตปกครองเดียวที่ติดกับทะเลและมีชายแดนทางบกติดกับประเทศ
เวียดนามระยะทางยาวกว่า 1,000 กม.
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางต่อไปยังหมิงซื่ อ (ประมาณ 2ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ หมิงซื่ อ MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง

หมิงซื่อ – หมิงซื่อเถียนเหยียน – น้าตกเต๋ อเทียน – จิง้ ซี – บ่ อน้าพุห่าน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
เดินทางไปหมู่บา้ นหมิงซื่ อ ล่ องเรื อไม้ไผ่หมิงสื่ อเถียนเหยียน (明仕田园景区) สถานที่
ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝั่ง ลํานํ้า และบรรยากาศอันสดชื่นรื่ นรมย์
งดงามด้วยภูเขาที่เป็ นฉากหลัง ที่เรี ยกว่า “วิวภาพเขียนร้อยลี้”
จากนั้นนั่งรถไปเต๋ อเทียน (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) เพื่อชมนํ้าตกที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชี ย เป็ นนํ้าตก
ระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็ นอันดับ2ของโลก(พรมแดนจี น-เวียดนาม) ฝั่งจี นกว้าง 120 เมตร ฝั่ ง
เวียดนามกว้าง 60 เมตร เมตร และสู ง 70 เมตร พร้อมนัง่ แพเพื่อชมนา้ ตกเต๋ อเทียนอย่างใกล้ชิด
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางต่ อไปยังเมื องจิ้งซี นําท่านชมบ่ อน้าพุห่าน สวนสาธารณเอ๋ อฉวน (鹅泉) เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีทศั นียภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากว่าเจ็ดร้อยปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง มี
ตํานานประเพณี พ้นื บ้านโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น หิ นแกะสลัก วัดมังกร
อนุสาวรี ยห์ ่ าน เจ้าหญิงนิทรา ต้นไม้ค่รู ัก เป็ นต้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ จิง้ ซี VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ า

13.00 น.

19.00
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วันทีส่ าม

จิง้ ซี – ปาหม่ า – ถา้ คริสตัล – ถา้ ร้ อยนก – หมู่บ้านอายุวฒ
ั นะ – อิสระช้ อปปิ้ ง

07.00 น.
07.40 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้านปาหม่ า (ประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน
ที่สุดของโลก ตามหลักการการสํารวจ จากคนหนึ่งแสนคน จะต้องมีคนอายุเกิน 100 ปี ประมาณ 7
คน แต่ประชากรเมืองปาหม่าสามแสนคน มีคนอายุกว่า 100 ปี ถึง 94 คน มากกว่ามาตรฐานสากล
กว่า 5 เท่า จึงได้รับเกียรติให้เป็ นหมู่บา้ นที่มีคนอายุยนื ที่สุดในโลก สาเหตุมาจาก อากาศที่มีความ
หนาแน่ นของออกซิ เจนมากถึ ง 6,000-8,000 หน่ วย ในขณะที่อากาศทัว่ ไปมี ออกซิ เจนแค่ 600
หน่วย และอาหารที่เปรี ยบเสมือนเคล็ดลับของเมือง ไม่ว่าจะเป็ น หมูหอม香猪ที่มีน้ าํ หนักโตสุ ด
ไม่เกิน 25 กิโลกรัม ยาสมุนไพรผ่ อหมา火麻ที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้นเลือด ปลามัน เป็ น
ปลาที่เวลาทอดไม่ ตอ้ งใช้น้ าํ มัน จะมีมนั ออกจากตัวปลาเอง และข้าวโพด เผือกมันที่เป็ นอาหาร
หลักของผูส้ ู งอายุปาหม่า
นําท่านชมถา้ คริสตัล เป็ นถํ้าหิ นงอก หิ นย้อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน เพราะมีหินงอก
หิ นย้อยที่มีสีขาวดุจหิ มะและสวยงามเหมือนคริ สตัล ชมความงามภายในถํ้าประมาณ 1.30 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นําท่านล่องเรื อลําคลองใต้ภูเขาของ ถา้ หน้ าต่ างสวรรค์ เป็ นถํ้าที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้านปี
ภายในถํ้าจะมีหินงอกหิ นย้อยลักษณะต่างๆ สุ ดถํ้าเป็ นต้นนํ้าของลําคลองผานหยาง盘阳河ที่ไหล
ออกจากใต้ภูเชา และนกนานาชนิ ดมากกว่าหลายร้ อยตัวจึ งเป็ นที่มาของ ถ้าร้ อยนก (ล่ องเรื อ
ประมาณ 1 ชัว่ โมง)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอายุวัฒนะ หรื อ หมู่บา้ นคนอายุยืน เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน
และถ่ายรู ปกับคุณปู่ คุณยายที่มีอายุเกิน100ปี

11.00 น.
13.00 น.

16.30 น.
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19.00 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
พักที่ BAMA VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ปาหม่ า – หนานหนิง – ภูเขาชิงซิ่ว – พิพธิ ภัณฑ์ ชนชาติกวางสีจ้วง - ถนนคนเดินหนานหนิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินกลับหนานหนิง ( ประมาณ 4.5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
ชม ภูเขาชิงซิ่ว เป็ นจุดท่องเที่ยวสําคัญของหนานหนิง สําหรับผูท้ ี่ไปทัศนาเมืองนี้ มักจะต้องไปคา
ราวะศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนื อ(ค.ศ.960-1127) ที่ต้ งั อยู่บนยอด
เขาลูกนี้ ศาลเจ้าแห่ งนี้ มีเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่แกะจากไม้จนั ทน์หอม พระพักตร์ นิ่งสงบสวยงาม
เปี่ ยมไปด้ว ยความเมตตา ในบริ เวณศาลเจ้ายังมี ศาลาที่ประดิ ษ ฐานพระพุ ทธรู ป 5 องค์ขนาด
ใหญ่โตให้นกั ท่องเที่ยวได้สักการะ
นอกจากนี้ ภูเขาชิ งซิ่ วยังมี จุ ดน่ าสนใจให้เที่ยวชมอีกมากมาย อาทิ เจดี ย ์ 9 ชั้น จุ ดชมวิวเมื อง
หนานหนิง วัดกวนอู เจดียม์ งั กรช้าง สวนต้นปรงขนาดยักษ์ และต้นปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน
และสวนป่ าเขตร้อน เป็ นต้น
ชม“พิพิธภัณฑ์ ชนชาติกวางสี จ้วง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่ องราวเกี่ ยวกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางสี ที่รวบรวมทั้งเรื่ องวิถีชีวิต การแต่ ง
กาย ความเป็ นอยู่ ข้าวของเครื่ องใช้ มาจัดแสดงไว้ให้คนทัว่ ไปได้ชมและเรี ยนรู ้ นอกจากนั้นยัง
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมกลองมโหระทึกทองแดงของชาวจ้วงไว้อย่าง
อิสระช้อปปิ้ ง Department Store มีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินหนานหนิง ท่านสามารถเลือกซื้ อและเลือกชมสิ นค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้าราคาถูก มีให้เลือกมากมาย

12.30 น.

18.30 น.
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พักที่ NANNING FUDE VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

หนานหนิง – กรุ งเทพฯ

07.00 น.
08.00 น.
10.35 น.
12.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ได้เวลาสมควรเดินทางไปยังสนามบิน
เดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ CZ6099
ถึงกรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
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

ราคา / ท่ าน
*ราคาเด็กเท่ าผู้ใหญ่
26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.-

พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่

วีซ่า

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
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อัตราค่ าบริการรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
2. ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินไทย
6. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าํ หนักไม่เกิน 23 กก.
7. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
8. ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรี ดค่าเครื่ องดื่มนอกจากรายการ
2. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ ือหนังสื อต่างด้าว
4. ค่าวีซ่าด่วนและในกรณี ที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ปหรื อในบางกรณี บางท่านที่สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้วีซ่า
กรุ๊ ปได้
5. ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
6. ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%
7. ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย 225 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม
 ในกรณี ที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทนั อันเนื่ องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและ
ความผิดพลาดจากทางเรื อรถไฟสายการบินทางบริ ษทั ฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถา้ จัดหาไม่ได้
และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริ ษทั ทัวร์ ตอ้ งจ่ายจริ งแต่ถา้ ไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืน
ค่าบริ การ
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 บริ ษทั ได้ทาํ ประกันอุบตั ิเหตุไว้ให้กบั ลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม
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 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมี การเปลี่ ยนแปลงราคาโดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้ นลงของ
เงินตราต่างประเทศหรื อทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
สารองทีน่ ั่ง
 มัดจํา 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตาม
 ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 25 วัน
เงือ่ นไขการยกเลิก
 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 %
ความรับผิดชอบ
 บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบ
ต่ อความเสี ย หายต่ า งๆที่ อ ยู่เ หนื อการควบคุ ม ของเจ้า หน้า ที่ บริ ษ ัทฯอาทิ ก ารนัด หยุด งานการจลาจลการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
เช่นการเจ็บป่ วยการถูกทําร้ายการสู ญหายความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯ
 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมืองอันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ วทางบริษัทฯถือว่ า
ท่ านและคณะได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงือ่ นไขทีบ่ ริษัทฯได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลีย่ นแปลง)
สําเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างชัดเจนถ้าถ่ายไม่ชดั -มืด-ดํา-ซี ดขาวเกินไปอาจใช้
ไม่ได้กรุ ณาแก้ไขด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสื อเดินทางใหม่ค่ะ
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หมายเหตุ การยื่นวี ซ่ า จี นแบบกรุ๊ ปทัว ร์ ส ามารถยื่นได้ที่ห ลายหน่ ว ยงานในประเทศจี นซึ่ งกฎเกณฑ์ก ารยื่น
ค่าธรรมเนียมการใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกันและอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการ
โดยไม่ทราบล่วงหน้าหรื ออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิดจึงแจ้งมาเพื่อทราบ
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง
สาหรับผู้เดินทางในแผนท่ องเทีย่ วข้ างต้ น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
ทุนประกัน
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และผูใ้ หญ่ 70 ปี ขึ้นไปรับความคุม้ ครอง 50% ของทุนประกัน (SUM INSURE)
1. การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
ข้ อ2+ข้ อ3ไม่ เกิน
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นและการส่ งศพกลับ
500,000 บาท
ประเทศ (เนื่องจากอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident
Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ (Personal Liability)
200,000 บาท
การประกันไม่ ค้ มุ ครองกรณี ที่เสี ยชีวิตหรื อเจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้
ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่า
ตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บ
เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ายการยึดพาหนะและการปล้นอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่ าใช้ จ่าย ทุกกรณี ตอ้ งมีใบเสร็ จและมีเอกสารรับรองทางการแพทย์หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสู งสุ ด ต่ออุบตั ิเหตุ / กรุ๊ ป - แต่ละครั้งไม่เกินสี่ สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ ารักษาพยาบาล
รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้ อาประกันเนื่ องจากประสบอุบตั ิเหตุใน
ระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุขา้ งต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยแต่เป็ นการสรุ ปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจผูส้ นใจและ
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ผูเ้ ดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์คุณสมชายประทุมสุ วรรณ
ที่โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบตั ิ เหตุระหว่างการเดิ นทางดังกล่ าวเป็ นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะให้ตรงตามความ
ประสงค์ของบริ ษทั หลักที่เป็ นผูบ้ ริ หารและจัดการการเดินทางรับประกันภัยโดยบริ ษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ตอ้ งการความคุม้ ครองเพิ่มเติ มจากที่บริ ษทั ฯได้ทาํ ประกันไว้เช่ นต้องการเพิ่มความ
คุ ม้ ครองการเจ็บป่ วยกระเป๋ าหายเพิ่มประกันเที่ยวบินล่ าช้าหรื อขยายวงเงิ นความคุ ม้ ครองให้สูงขึ้ นฯลฯท่า น
สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรื อซื้ อประกันและชําระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่คุณสมชายประ
ทุมสุ วรรณตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรื อเลือกซื้ อกรมธรรม์
จากบริ ษทั หรื อตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู ้จกั และพอใจ
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