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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Explorer Dream, Cruise Only 3 วัน 2 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - จำร์กำต้ำ - บำหลี - ดำร์วิน (ออสเตรเลีย) - สิงคโปร ์

เดินทำงเอง ไมม่ีเจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวก 

 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ สิงคโปร ์กรุงเทพฯ 
ไม่รวม ค่ำรถรับส่ง สนำมบินสิงคโปร์-ท่ำเรือ HarbourFront Center สิงคโปร ์  

ไม่รวม ทปิพนักงำน $SGD147 ต่อท่ำนต่อทริป - ไม่รวม ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง จำร์กำต้ำ และ บำหลี 
ไม่รวม วีซ่ำออสเตรเลีย ประมำณ 5,500 บำท ตอ่ท่ำน 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่13-21 ต.ค. 62        รำคำเริ่มต้นเพียง 32,600.- 
วัน เวลำ รำยกำร & กิจกรรม อำหำร 
วันแรก 13/10/62 

…………น. 
…………น. 
15.00 น.-17.00 น. 
19.00 น. 

กรุงเทพ - สิงคโปร์ - ลงเรือ 
ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน….. เที่ยวบินที่………. 
ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ HarbourFront 
Center  
เช็คอินลงเรือ Explorer Dream ณ ท่าเรือ HarbourFront Center     
(Vivo Center) 
เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์  สู่น่านน้้าสากล มุ่งหน้าสู่ ประเทศอินโดนีเซีย        

……/……./เย็น 

วันที่สอง 14/10/62 
 

เรือล่องน่ำนน้ ำสำกล 
อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย 

เช้า/เที่ยง/เย็น 
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วันที่สำม 15/10/62 
08.00 น.(07.00) 
 
22.00 น.(21.00) 

จำร์กำต้ำ อินโดนีเซีย 
เรือเทียบท่าที่ท่าเรือ Tanjong Priok เมืองจำร์กำต้ำ ประเทศอินโดนีเซีย 
ท่านสามารถเลือกซ้ือทัวร์ลงท่องเที่ยวที่จาร์การต้า หรือ อิสระท่องเที่ยวตาม
อัธยาศัย 
เรือออกจาก จาร์กาต้า เดินทางสู่บาหลี 

เช้า/เที่ยง/เย็น 
 

วันที่สี่ 16/10/62 เรือล่องน่ำนน้ ำสำกล  อิสระพักผ่อน หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆตาม
อัธยาศัย 

เช้า/เที่ยง/เย็น 

วันที่ห้ำ 17/10/62 
07.00 น.(06.00) 
21.00 น.(20.00) 

บำหลี อินโดนีเซีย 
เรือเทียบท่าที่ บำหลี อินโดนีเซีย *เลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยว หรือ อิสระ
ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
เรือออกจาก บาหลี  เดินทางสู่น่านน้้าสากล มุ่งหน้าสู่ทวีปออสเตรเลีย 

เช้า/เที่ยง/เย็น 
 

วันที่หก 18/10/62 เรือล่องน่ำนน้ ำสำกล  อิสระพักผ่อน หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆตาม
อัธยาศัย 

เช้า/เที่ยง/เย็น 

วันทีเ่จ็ด 19/10/62 เรือล่องน่ำนน้ ำสำกล อิสระพักผ่อน หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ
ตามอัธยาศัย 

เช้า/เที่ยง/เย็น 

วันที่แปด 20/10/62 
05.30 น.(07.00) 
10.00 น. 

ดำร์วิน ออสเตรเลีย 
เรือเทียบท่าที่ เมืองดาร์วิน ออสเตรเลีย  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  
อ้าลาเรือ Explorer Dream น้าท่านเที่ยวชมรอบเมือดาร์วิน  
(George Brown Botanic Garden และ Casuarina Square  
จากนั้นน้าท่านเข้าท่ีพัก โรงแรม Double Tree by Hillton หรือ ระดับ
เดียวกัน อิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

เช้า/เที่ยง/…… 

วันที่เก้ำ 21/10/62 
03.30 น. 
06.00 น. 
09.05 น. 
………..น. 
………..น. 

ดำร์วิน - สิงคโปร์ – กรุงเทพ 
เช็คเอ้าท์และเดินทางสู่สนามบินดาร์วิน 
ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K162  
ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ……………..เที่ยวบิน
ที…่………….. 
ถึงสนามบิน……………..ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Explorer Dream 

 
 
 

 
 

 

  ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง                   ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง                     ห้องพักแบบมีระเบียง 
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 13-21 ต.ค. 62  

ค่ำบริกำร/ท่ำน ท่ำนที่ 1 & 2 ของห้อง ท่ำนที่ 3 & 4 ของห้อง (พักห้องละ 3-4 ท่ำน) 

ห้องไม่มีหน้ำต่ำง 32,600.-บำท 21,600.-บำท 

ห้องมีหน้ำต่ำง 37,600.-บำท 22,000.-บำท 
ห้องมีระเบียงส่วนตัว 40,200.-บำท 22,500.-บำท 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

 
อัตรำนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตำมที่ท่ำนเลือก) และ โรงแรมที่เมือง ดำร์วิน 1 คืน   
2. อำหำรทุกม้ือตำมที่ระบุ ณ ห้อง The Lido / Dream Dining  
3. กิจกรรมต่ำงๆบนเรือ  (*บำงกิจกรรมอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม) 4. ภำษีท่ำเรือ ค่ำภำษีสนำมบินขำกลับจำกดำร์วิน 
5. ตั๋วเครืองบิน ดำร์วิน-สิงคโปร์ (สำยกำรบิน Jetstar)  6.รถรับส่ง ท่ำเรือดำร์วิน - โรงแรม / โรงแรม-สนำมบิน
ดำร์วิน 
7. ซิตี้ทัวร์เมืองดำร์วินตำมที่ระบุในรำยกำร 
9. ประกันอุบัติเหตุหมู่คณะวงเงิน 1,000,000.-บำท (ค่ำรักษำพยำบำลวงเงิน 500,000.-บำทตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) 
อัตรำนี้ไม่รวม 
1. อำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ         2. ทัวร์ลงท่องเที่ยว จำร์กำต้ำ และ บำหลี 
3. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3%    4. วีซ่ำออสเตรเลีย [ประมำณ 5,500.-] 
5. รถรับส่ง สนำมบินสิงคโปร์-ท่ำเรือ HarbourFront Centerสิงคโปร์ 6. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์-
กรุงเทพ 
7. ทิปพนักงำน $SGD147 ต่อท่ำนต่อทริป 
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หมำยเหตุ :  1. อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์บริการ 
  2. โปรแกรม ราคา และเวลาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  3. กรุณาตรวจสอบว่า หนังสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนและยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย 
  4. ส้าหรับผู้มีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ ( ภาษาอังกฤษ )
ก่อนการเดินทาง 
  5.สงวนสิทธิ์ส้าหรับเด็กอายุต่้ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
 

 

เงื่อนไขกำรจอง 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1 วันท้าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช้าระเงินค่า
มัดจ้า หรือช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ้านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
เงื่อนไขกำรยกเลิก / กำรเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง หรือ เปลี่ยนวันเดินทำง 
ยกเลิกก่อนเดินทำง 120 วันท ำกำรขึ้นไป       ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  
ยกเลิกก่อนเดินทำง  119 - 100 วันท ำกำร     เสียค่ำธรรมเนียม 10% ของรำคำห้องพัก 
ยกเลิกก่อนเดินทำง  99 –  0 วันท ำกำร     เสียค่ำธรรมเนียม 30% ของรำคำห้องพัก 
ยกเลิกก่อนเดินทำง 59 – 45 วันท ำกำร     เสียค่ำธรรมเนียม 50% ของรำคำห้องพัก 
ยกเลิกก่อนเดินทำง  44 วันหรือน้อยกว่ำ หรือไม่เดินทำงตำมก ำหนด เสียค่ำธรรมเนียม 100% ของรำคำห้องพัก 
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารบางท่านใน 1 ห้องพัก  ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันท้าการก่อนเดินทาง และมีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนชื่อ 
ท่านละ  1,000บาท  
การเปลี่ยนชื่อทั้งห้อง หรือ เปลี่ยนวันเดินทาง ถือเป็นการยกเลิกห้องพัก (อ้างอิงค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกห้องพักด้านบน) 
กำรยกเลิก 
* หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี 
หมำยเหตุ 
1. หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการ
ประทับตรา 
2. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ 
   ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องค้านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกแก่ท่าน 
3. ส้าหรับเด็กอายุต่้ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
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4. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
5. ส้าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน้าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท้าการก่อนการเดินทางข้ึนไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอ 
วีซ่า โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท้าการ ต่อสถานฑูต) 
6. ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพ่ือประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
7. อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากท่ีได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
8. แพ็คเกจนี้ เหมาะส้าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
9. แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ้านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก้าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
11. กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียด
ของแพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

       12. เมื่อช้าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
13. หากมกีารปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
14. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก้าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
15. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง 
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
16. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ 
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
17. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
18. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
19. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส้าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน้าเที่ยว 
2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช้าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช้าระเต็มจ้านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ้านวนจ้ากัด 
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4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช้าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ้น... 

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

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ / Remark 
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส้าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย /  
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมำยเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ้าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก้าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss 
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษข้ึนกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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