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แพ็คเกจล่องเรอืส ำรำญ Disney Fantasy Cruise Only สวนสนุกลอยน  ำ 8 วัน 7 คืน  
เส้นทำง ท่ำเรือแหลมคะแนเวอรัล, รัฐฟลอรดิำ, สหรัฐอเมริกำ - โกซูเมล (เม็กซิโก) -  

จอร์จทำวน์(เกำะเคยแ์มน) - ฟำลเมำท์(จำไมก้ำ) - เกำะส่วนตัวดิสนีย์ Disney Castaway Cay -  
ท่ำเรือแหลมคะแนเวอรัล, รัฐฟลอรดิำ, สหรัฐอเมริกำ 

 
 

(ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ สนำมบินออร์แลนโด)  
ขึ นที่ท่ำเรือ แหลมคำนำเวอรัล (Port Canaveral) ห่ำงจำกสนำมบินฯ ประมำณ 75 กิโลเมตร (45 ไมล์)  

ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45-50 นำที 
 

      

                                                                      

 
 
 
 

 

อัตรำนี ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน - รถรับส่ง - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ทิปพนักงำนเรือ - ภำษีเรือ 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 7-14 ธ.ค. 62       รำคำเริ่มต้นที่  65,200.- (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
DATE PORT ARRIVAL DEPARTURE 

7DEC19 Port Canaveral, Florida - 3:45 PM 

8DEC19 Day at Sea - - 

9DEC19 Cozumel, Mexico 8:30 AM 4:45 PM 
10DEC19 George Town, Grand Cayman 10:30 AM 5:30 PM 

11DEC19 Falmouth, Jamaica 7:30 AM 4:45 PM 

12DEC19 Day at Sea - - 
13DEC19 Disney Castaway Cay 8:30 AM 4:45 PM 

14DEC19 Port Canaveral, Florida 7:30 AM - 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 

อิสระเดินทำงเอง - สนำมบินออร์แลนโด สหรัฐอเมริกำ - ท่ำเรือ แหลมคะแนเวอรัล (Port Canaveral) ห่ำงจำกสนำมบิน
ฯ ประมำณ 75 กิโลเมตร หรือ 45 ไมล์ ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45-50 นำที                       หรือ  

เลือกเช็คอินที่ Disney Fantasy Welcome Center อำคำรบี (Terminal B) ชั น 1 (Level 1) ในสนำมบินออร์แลนโด 
- ซื อบริกำรเสริม รถบัส รับส่ง สนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน เวลำ 9.00 น.-14.30 น. - โหลดสัมภำระ และรับสัมภำระอีก
ครั งที่ เคำท์เตอร์บริกำรลูกค้ำ ( Guest Services ) บนเรือ อยู่ที่ชั น 3 (อัตรำนี ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน, รถรับส่งสนำมบิน) - 
เช็คอินขึ นเรือส ำรำญ Disney Dream – อิสระพักผ่อนบนเรือ - 15.45 PM Departure 

วันที่2 Day at Sea เรือล่องทะเลตลอดวัน 

วันที่3 08.30 AM เทียบท่ำ Cozumel, Mexico - 16.45 PM Departure 

วันที่4 10.30 AM เทียบท่ำ George Town, Grand Cayman - 17.30 PM Departure 

วันที่5 07.30 AM เทียบท่ำ Falmouth, Jamaica - 16.45 PM Departure 

วันที่6 Day at Sea เรือล่องทะเลตลอดวัน 

วันที่7 
08.30 AM เรือส ำรำญเทียบท่ำ ดิสนีย์ เคสต้ำ เวย์ เป็นเกำะส่วนตัวของดิสนีย์ พบกับกิจกรรม อำทิ บริกำรเช่ำจักรยำน, 
ด ำน  ำดูปะกำรัง, บำนำน่ำ โบ๊ต และอ่ืนๆอีกมำกมำย - 16.45 PM Departure 

วันที8่ 07.30 AM จอดเทียบท่ำ แหลมคะแนเวอรัล - อ ำลำเรือส ำรำญ - อิสระเดินทำงกลับ โดยสวัสดิภำพ 
 

 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พักรวมกัน 2 ท่ำน ต่อ 1 หอ้ง  (งดแถมกระเป๋ำ) 
ประเภทห้องพัก วันที่ 7-14 ธ.ค. 62    รำคำต่อท่ำน ท่ำนที่ 1 และ 2 รำคำท่ำน 3-4 

Inside  รำคำเริ่มต้นที่ 65,200.- N/A 

Deluxe Family Ocean Stateroom  รำคำเริ่มต้นที่ 79,700.- N/A 
Deluxe Ocean Stateroom with Navigator’s Verandah รำคำเริ่มต้นที่ 79,900.- N/A 

Concierge Family Oceanview Stateroom with Verandah  Sold Out N/A 

อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
 
หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 
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ห้องพักบนเรือส ำรำญ Disney Fantasy 
Standard Inside Stateroom 
• Category 11A: Decks 8, 9 and 10 
• Category 11B: Decks 5, 6 and 7 
• Category 11C: Deck 2 
• Size: 169 sq. ft  

Deluxe Oceanview Stateroom 
• Category 9A: Decks 5, 6, 7 and 8; 1 or 2 porthole windows 
• Category 9B: Deck 2; 1 porthole window 
• Category 9C: Decks 7 and 8; 1 obstructed porthole 
• Category 9D: Decks 6, 7 and 8; 1 obstructed porthole with limited ocean views 
• Size: 204 sq. ft. 
Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah 
• Category 5A: Decks 9 and 10 
• Category 5B: Deck 8 
• Category 5C: Deck 7 
• Category 5D: Deck 6 
• Category 5E: Decks 6, 7, 8, 9 and 10; oversized private verandah, some with whitewall 
• Category 6A: Decks 8 and 9; private verandah with whitewall 
• Category 6B: Decks 5, 6 and 7; private verandah with whitewall 
• Category 7A: Decks 5, 6, 7, 8, and 9; enclosed verandah with limited views 
Size: Approximately 246 sq. ft., including verandah 
Concierge Family Oceanview Stateroom with Verandah 
Deck 8, Forward, Midship and Aft. 
Size: Approximately 304 sq. ft., including verandah 

 
 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในเรือ 

               
          Entertainment                             AquaDuck             Disney's Aladdin - A Musical Spectacular 
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                       Dining                          Sweet on You                           Dining 
 

What's Included in the Price of a Disney Cruise 

 Live Shows & Deck Parties  Pools, Waterslides & Recreation 

 Spacious Staterooms  Upscale, Casual, & 24-Hour In-Room Dining 
 Adult-Exclusive Activities  Clubs for Kids, Tweens, and Teens 

 

ที่อยู่ท่ำเรือ Arrival Information   Port Canaveral Port Terminal  
Address   Port Canaveral, Cruise Terminal 8 9155 Charles M. Rowland Dr. Port Canaveral, FL 32920 
Please note: Some GPS systems do not recognize Port Canaveral as a city. You may need to enter "Cape 
Canaveral". Either location should provide the correct driving instructions to the port. 
Driving Directions  https://goo.gl/maps/2q4gs2oARBcSLQCw9 
Parking 
Parking operated by the Port Canaveral Port Authority is available adjacent to the cruise terminal. Parking garage 
opens at 9:45AM. Rates for passenger cars, buses, RVs, big trucks, etc. are: 
$68 per parking space for a 3-night cruise 
$85 per parking space for a 4-night cruise 
$102 per parking space for a 5-night cruise 
$119 per parking space for a 6-night cruise 
$136 per parking space for a 7-night cruise 
$153 per parking space for a 8-night cruise 
Preferred parking is available next to the terminal. The cost is the standard rate plus a flat fee of $20.00. Parking 
rates are subject to change without notice. 
Visa and MasterCard are accepted. A valid disability parking permit is required for accessible parking. 
Wheelchair Accessibility 
The Disney Cruise Line terminal building and parking areas are wheelchair-accessible. Specially designed ramps 
are placed at specified gangways for disembarkation and embarkation. 
All taxi fares and parking rates are approximate and subject to change. The rates provided are for informational 
purposes only. 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.google.com/maps/place/Cruise+Terminal+8+parking+garage/@28.4116194,-80.630948,15z/data=!4m5!1m2!2m1!1sPort+Canaveral,+Cruise+Terminal+8+9155+Charles+M.+Rowland+Dr.+Port+Canaveral,+FL+32920!3m1!1s0x0000000000000000:0x9c2b27e19b158d25
https://goo.gl/maps/2q4gs2oARBcSLQCw9
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Pre- and Post-Cruise Hotel Stay 

 

 
Hyatt Regency Orlando International Airport 

Hyatt Regency Orlando International Airport 
9300 Jeff Fuqua Boulevard 
Orlando, Florida 32827 
Telephone: (407) 825-1234 
Check-In: 4 PM | Check-Out: 12 PM (Noon)  
The hotel is approximately 46 miles from the Port 
Canaveral cruise terminal.  

กำรเช็คอินขึ นเรือ  
Disney Fantasy Express Welcome Center ตั้งอยู่ในอาคารบี (Terminal B) ชั้น 1 (Level 1)  

สนามบินออร์แลนโด -   โหลดกระเป๋า (ก่อนขึ้นเรือ) - นั่งรถบัสเดินทางสู่แหลมแหลมคาเวอรัล  
เวลา 9.00 น.-14.30 น. (เสียเงิน+จองก่อน) - อาคารผู้โดยสาร Private Cruise Terminal –  

รับกระเป๋าที่ เคาท์เตอร์บริการลูกค้า ( Guest Services ) บนเรือ อยู่ท่ีชั้น 3 ( Deck 3 )  

 

  แอพ Disney Cruise Line Navigator 
 
เงื่อนไขกำรจอง 
1. ช ำระเต็มจ ำนวนทันที หลังจำกได้รับกำรยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังกำรยืนยันและช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำนี รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
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อัตรำนี ไม่รวม 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
2. ค่าภาษีท่าเรือ 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
4. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
5. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
6. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
8. ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
9. ค่ารถรับส่งจาก (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัด
จ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
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เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4. การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืน
ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการ
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เนื่องจำกเปน็แพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

หมำยเหตุ  
- ส าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท าการก่อนการเดินทางข้ึนไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอ 
วีซ่า โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานทูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพ่ือประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ เซอร์
ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องพักว่าง
แล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า 
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- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 
* เมื่อช าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึง
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 

หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 
 

 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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