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แพ็คเกจเรือส ำรำญ Exclusive ระดับ 6 ดำว Silver Muse 15 วัน 14 คืน 
เส้นทำง โอ๊คแลนด์ (นิวซีแลนด์) - ทัวรังกำ (เบย์ ออฟ เพลนตี้) - พิคตอน - ลิทเทลตัน ไค

รสต์เชิร์ช - เกำะสจ๊วต - เบอร์นี่ - เมลเบิร์น - ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) 

ฉลองคริสต์มำส - เคำท์ดำวน์ปีใหม่ 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทำงเอง ไมม่ีเจ้ำหน้ำท่ีไทยอ ำนวยควำมสะดวก 
 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลับ - ค่ำรถรับส่งจำก สนำมบิน ที่พัก สนำมบิน 
ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่ 20ธ.ค.62-3ม.ค.63        รำคำเริ่มต้นที่ 311,000.- (ห้องพักบนเรือแบบ Vista Suite) 
Day 1           Auckland, New Zealand 
15.00 น. เช็ค-อินสัมภาระ ท่ี ท่ำเรือเมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland), นิวซีแลนด ์

***ควรมาถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออกประมาณ 3 ชั่วโมง*** 
หลังจากเช็ค-อิน ขึ้นบนเรือแล้ว หลังจากนั้นลงทะเบียนบัตรเครดิตการ์ดของท่าน 
กับทางเรือท่ี Reception Desk  

18.00 น.    เรือออกเดินทางจากท่ำเรือเมืองโอ๊คแลนด์(Auckland) 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ท่ี La Terrazza หรือ Indochine ส่าหรับอาหารเอเชีย 
Day 2          Tauranga (Bay Of Plenty) ,New Zealand 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
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09.30 น.    เรือเดินทางถึงท่าเรือเมือง Tauranga (Bay Of Plenty),นิวซีแลนด ์ 
20.30 น.    เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมือง Tauranga (Bay Of Plenty)  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า 
Day 3          Cruising 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
  ล่องทะเลแทสมัน (Tasman) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและท่ากิจกรรมต่างๆ  
  บนเรือ  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  
Day 4          Picton, New Zealand 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.    เรือเดินทางถึงท่าเรือเมือง Picton ,นิวซีแลนด ์
18.00 น.    เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมือง Picton 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า 
Day 5          Lyttelton (Christchurch), New Zealand 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
07.30 น.    เรือเดินทางถึงท่าเรือเมือง Lyttelton (Christchurch) ,นิวซีแลนด ์
17.50 น.    เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมือง Lyttelton (Christchurch)  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า 
Day 6          Cruising 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
  ล่องมหาสมุทรแปซิฟิค อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและท่ากิจกรรมต่างๆ บนเรือ 
 ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  
Day 7          Stewart Island, New Zealand 
 เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.    เรือเดินทางถึงท่าเรือเกำะ Stewart Island,นิวซีแลนด์ 
18.00 น.    เรือออกเดินทางจากท่าเรือเกำะ Stewart Island 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า 
Day 8          Cruising Doubtful Sound- Milford Sound, New Zealand 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
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08.00-11.00 น. ล่องเรือชม Cruising Doubtful Sound  
14.00-17.00 น. ล่องเรือชม Cruising Milford Sound 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  
Day 9         Cruising 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
  ล่องข้ามทะเลแทสมัน(Tasman) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและท่ากิจกรรมต่างๆบนเรือ  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  
Day 10        Cruising 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
  ล่องข้ามทะเลแทสมัน(Tasman) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและท่ากิจกรรมต่างๆ บนเรือ  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  
Day 11        Burnie, Australia 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.    เรือเดินทางถึงท่าเรือเมือง Burnie ,ออสเตรเลีย 
16.00 น.    เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมือง Picton  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า 
Day 12        Melbourne, Australia 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น.    เรือเดินทางถึงท่าเรือเมือง Melbourne ,ออสเตรเลีย 
16.00 น.    เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมือง Melbourne  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า 
Day 13        Cruising 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
  ล่องทะเลแทสมัน(Tasman) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและท่ากิจกรรมต่างๆ บนเรือ  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  
Day 14        Cruising 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  
  ล่องทะเลแทสมัน(Tasman) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและท่ากิจกรรมต่างๆ บนเรือ  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  
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Day 15         Sydney, Australia 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  

***ก่อนที่ท่านจะท่าการ เช็ค-เอ้าท์ ออกจากเรือในเช้าวันต่อไปท่านต้องช่าระค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการล่องเรือ ได้ที่ Reception Desk ท่านสามารถช่าระได้ด้วย บัตรเครดิตหรือเงินสด สกุล

เงินบนเรือเป็นเรท USD หลังจากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ*** 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าเรือเมืองซิดนีย,์ออสเตรเลีย 

***ท่านเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ*** 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 20ธ.ค.62-3ม.ค.63    (พัก 2 ท่ำน ต่อห้อง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***ราคาห้องอาจมีการเปลี่ยนกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง*** 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

 
 
 

แบบห้องพัก รำคำต่อท่ำน 
Vista Suite  311,000.- 
Panorama Suite 345,000.- 
Classic Veranda Suite 397,000.- 
Superior Veranda Suite 421,000.- 
Deluxe  Veranda Suite 437,000.- 
Silver Suite 617,000.- 
Royal Suite Waitlist 
Grand Suite 795,000.- 
Owner’s Suite 899,000.- 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส่าราญ 9 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท่าการช่าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส่าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือส่าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
5. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส่าราญ / *ค่า WIFI  
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
2. ค่าท่าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส่าหรับชาวต่างชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่าง 
6. ค่าตั๋วเครื่องบิน 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำมัดจ ำ 30% จำกรำคำเต็ม หลังจากการจองจากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์  
พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทาง
ได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 95 วัน
ท่าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือ
ช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 75 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 

* ในกรณียกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนยอดมัดจ ำหรือยอดเต็มในทุกกรณี*** 
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับช ำระด้วยเช็ค*** 

หมำยเหตุ 
1. ส่าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส่าหรับเด็กอายุต่่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
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6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส่าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน่าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน
เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช่าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช่าระเต็มจ่านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ่านวนจ่ากัด 
4การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช่าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน่าไปช่าระค่าเสียหายต่างๆ 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 
ส ำคัญ!! บริษัท ท่าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

ค ำแนะน ำกำรใช้บริกำร 
- ส่าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน่าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท่าการก่อนการเดินทางข้ึนไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท่าการ ต่อสถานฑูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพ่ือประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากท่ีได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
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- แพ็คเกจนี้ เหมาะส่าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ่านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก่าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช่าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก่าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องค่านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ่านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการ
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช่าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท่าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก่าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท่าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทั่วโลก ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 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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* ส่าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 1 
สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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