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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Costa Firenze 
ขำไปโดยรถปรับอำกำศ / ขำกลับ โดยสำยกำรบิน นกสกู๊ต / สิงคโปร์ แอร์ไลน ์/  เจ็ทสตำร์ /  

ไทยไลอ้อนแอร ์/ แอร์เอเชีย 
เส้นทำง แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ (กัมพูชำ) - เกำะสมุย (ไทย) - สิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดินทำงพร้อมหวัหน้ำทัวร์ ดูแลตลอดกำรเดินทำง 
รวม ตั๋วเคร่ืองบิน - ที่พักบนเรือส ำรำญ Costa Firenze 4 คืน  

ฟรี บริกำรรถรับส่ง กรุงเทพฯ - ท่ำเรือแหลมฉบัง / ท่ำเรือมำรินำเบย์ - สนำมบินชำงฮี 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ  ท่ำนละ USD 46.50 (ช ำระเองบนเรือ) - ไม่รวมค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง 

ไม่รวม ค่ำประกันภัยบนเรือ 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 1-5 พ.ย. 63                  รำคำเริ่มต้นที่  19,999.- (พักบนเรือห้องไมม่หีน้ำต่ำง) 

วันที่ ท่ำเรือ เรือถึง เรือออก 

1 พ.ย. 63 กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง  - 17:00 น. 
2 พ.ย. 63 สีหนุวิลล์ (กัมพูชำ) 08:00 น. 16:00 น. 

3 พ.ย. 63 เกำะสมุย (ไทย) 07:00 น. 18:00 น. 

4 พ.ย. 63 ล่องน่ำนน้ ำ - - 
5 พ.ย. 63 สิงคโปร์ 08:00 น.  
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
ฟรี บริกำรรถปรับอำกำศสู่ท่ำเรือแหลมฉบัง (พบกัน ณ จุดนัดหมำยตำมที่บริษัทฯก ำหนด จุดนัดหมำยที่เดียวใน
กรุงเทพฯ เท่ำนั้น) - ท่ำเรือแหลมฉบัง - เช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa Firenze - Departure 17.00 PM 

วันที่2 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่ำ เมืองสีหนุวิลล์ (อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง) - Departure 16:00 PM 

วันที่3 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่ำ เกำะสมุย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) - Departure 18:00 PM 

วันที่4 At Sea (Cruising) น่ำนน้ ำสำกล - พักผอ่น หรือท ำกิจกรรมหลำกหลำยบนเรือ 

วันที5่ 
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่ำ มำรินำเบย์ - พำเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์ - ถนนอลิซำเบธวอร์ค - ถ่ำยรูปคู่เมอร์ไล
อ้อน - ช้อปปิ้งย่ำนถนนออร์ชำร์ด - สนำมบินซำงฮี - กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) หรือ กรุงเทพฯ(สนำมบิน
สุวรรณภูมิ) 

 
 
 
 
 
 

วันอำทิตย์ที่ 1 พ.ย. 63  กรุงเทพฯ - ท่ำเรือแหลมฉบัง 

08.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน  
 (พบกัน ณ จุดนัดหมำยตำมที่บริษัทฯก ำหนด จุดนัดหมำยที่เดียวในกรุงเทพฯ เท่ำนั้น) 
 ท่ำนที่ต้องกำรใช้บริกำรรถรับส่ง สู่ท่ำเรือฯ โปรดแจ้งควำมต้องกำรกับเจ้ำหน้ำที่ในวันจองทัวร์  
09.00 น. น าท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่ำน ต้องเตรียมหนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน)  
 น าท่านท าการเช็คอินลงเรือส าราญ Costa Firenze เรือล าใหม่ล่าสุด เป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน ภายใน

ตกแต่งสไตล์ยุโรป 
 ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือส าราญ Costa Firenze จะจัดขึ้นในวันถัดไป

ได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 
 *** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล 

(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ
แต่ล่ะท่ำนได้ จำกแผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

17.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze ล่องออกจากท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือมุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
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 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa Firenze - ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 Canal Grande Restaurant    ชั้น 3 และ 4 
 Marco Polo Restaurant    ชั้น 3  
 Lido Marketplace Restaurant    ชั้น 10 (Buffet) 
 ห้องอำหำรพิเศษท่ีให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa Firenze - เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
 La Fioretina Steakhouse    ชั้น 5 
 Frutti di Mare (Seafood)    ชั้น 5 
 Ristorante Casanova     ชั้น 5 
 Teppanyaki      ชั้น 5 
 Hot Pot      ชั้น 5 
 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บน

เรือส าราญ Costa Firenze 
หมำยเหตุ  ทุกท่ำนสำมำรถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่ำงที่อยู่บนเรือส ำรำญตลอดกำรเดินทำง เพียง

ใช้ CRUISE CARD ในกำรสั่งซ้ือ รำยละเอียดของแพคเกจสำมำรถขอได้จำกเจ้ำหน้ำที่บนเรือส ำรำญ 

วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 63  สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชำ (อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
08.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze เข้าเทียบท่า เมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville)  
 *** อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีทำงเรือมีบริกำรค่ะ*** 
 โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมือง

ตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็นเมืองท่าส าคัญ 
โดยมีท่าเรือน้ าลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียวของ
กัมพูชาอีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอด
หาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศ
ออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักส่วนตัว หรือ เพลิดเพลิน
ไปกับบริการต่างๆ ที่เรือส าราญ Costa Firenze คัดสรรไว้ให้บริการ หรือ เลือกที่จะไปเที่ยวชมเมืองสี
หนุวิลล์ด้วยตนเอง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
 ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเมืองสีหนุวิลล์ต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถ

พักผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพ่ือท่าน 
นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center  

 *** ท่ำนจะต้องกลับข้ึนเรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ 1.30 ชั่วโมง *** 
16.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze ออกจากท่าเรือเมืองสีหนุวิลล์ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                              VS100120 

Page 4 of 13  

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

วันอังคำรที่ 3 พ.ย. 63 เกำะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
07.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze จอดทอดสมอเกาะสมุย 
 *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ*** 
 กำรเดินทำงบนเกำะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ

ประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และยังมีรถสอง
แถววิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคา
เริ่มตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง ในส่วน
ของรถแท็กซ่ีในเรื่องของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ให้บริการ ไม่
มีมิเตอร์ หรือท่านใดอยากจะเช่ารถขับเองก็มีให้บริการตั้งแต่
รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านที่ให้บริการเช่ารถจะอยู่แถวๆ 
ท่าเรือดอนสัก ซึ่งมีให้ท่านเลือกใช้บรืการหลายร้าน ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท 
รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะสมุยก็มีให้บริการเช่นกัน แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถ
สองแถวสักหน่อย โดยเริ่มต้นที่ 30 บาท  

 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในเกำะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ า หาดหน้าทอน หินตาหินยาย 
น้ าตกหน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
บ่าย ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเกาะสมุยต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถพักผ่อน

บนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพ่ือท่าน นอกจากนี้
ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center  

 *** ท่ำนจะต้องกลับข้ึนเรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ  1.30 ชั่วโมง *** 
18.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze ออกจากท่าเรือเกาะสมุย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 

วันพุธที่ 4 พ.ย. 63  ล่องน่ำนน้ ำสำกล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก ก าลังกายรับอรุณด้วยการ

จ๊อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Center ส่วน
ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์
ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆ บนเรือส าราญ Costa Firenze ส าหรับท่านที่ชอบการเสี่ยง
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ดวง บนเรือส าราญมีห้อง Casino ทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น 
การสอนเต้นร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบ
ผ่อนคลาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือส าราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ Costa  

Firenze ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & Crafts 
for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่  Disco 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
 
 
 ***ในวันนี้ท่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ที่จ าเป็นรวมถึงของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วน ามาวางหน้าห้องของท่านก่อนเวลาเที่ยงคืน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่เรือที่เป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋ าเดินทางของท่านไปและท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่าน

จะต้องท าการตรวจเช็คก่อนท าการช าระเงินในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ช าระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะหัก
ค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ท่านผูกไว้โดยอัตโนมัติ*** 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 63 สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว เชิญท่านรับกระเป๋าและ
สัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ติดไว้กับกระเป๋าที่ทางเรือให้มา 

 จากนั้นน าท่านเดินทางนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดการผังเมืองได้อย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล 
ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง  

 ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน (Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของ
ประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่
สวยงาม บันทึกภาพโรงละครริมน้ าเอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ 
โดยมีฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีความ
สูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตร ชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบย์ แซนด์ (Marina Bay Sand) คาสิโน
สุดหรูใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ีโดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย 
อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนัยด้านฮวงจุ้ยในการที่จะ
พาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือเลือก   
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 อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหรา
หลากแบรนด์จาก ทั่ ว โลกที่สลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสิ นค้านับสิบ ๆ แห่ง อาทิ  ION, 
Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset อิสระท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวัน
และค่ าตามอัธยาศัย 

xx.xx น. พร้อมที่จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 
xx.xx น. น าท่านเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน xx เที่ยวบินที่ xx xxx 
xx.xx น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **นกสกู๊ต** 
15.00 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผ่าน

ขั้นตอนการเช็คอิน 
18.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ TR 616 
19.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **สิงคโปร์ แอร์ไลน์** (ลงสนำมบินสุวรรณภูมิ) 
15.00 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรี ยมตัวเดินทางและผ่าน

ขั้นตอนการเช็คอิน 
18.15 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978 
19.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **เจ็ทสตำร์** (ลงสนำมบินสุวรรณภูมิ) 
16.00 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผ่าน

ขั้นตอนการเช็คอิน 
19.15 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เจ็ทสตำร์ เที่ยวบินที่ 3K 513 
20.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **ไทยไลอ้อนแอร์** 
16.30 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผ่าน

ขั้นตอนการเช็คอิน 
20.30 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 105 
21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **แอร์เอเชีย** 
16.30 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผ่าน

ขั้นตอนการเช็คอิน 
20.40 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 350 
22.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน  งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 1-5 พ.ย. 63 

แบบห้องพัก 
ผู้ใหญ่ท่ำนละ 

(พักห้องละ 2 ท่ำน) 
ผู้ใหญ่ท่ำนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 19,999 

17,999 14,999 

10,000 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง 23,999 13,000 

ห้องพักแบบมีระเบียง 27,999 16,000 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

 
- เมืองที่เรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ที่เรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่ที่

ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่มีผลกับรายการ
ข้างต้น 

 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Costa Firenze   
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 าระเงินค่า
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
 
 
 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 

ขนำด 16 ตำรำงเมตร 
 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง  
ขนำด 18 ตำรำงเมตร 

ห้องพักแบบมีระเบียง ขนำด 22 ตำรำงเมตร 
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อัตรำนี้รวม 

*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี *** 
อัตรำนี้ไม่รวม 

☒ ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ช าระบนเรือ)  

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
กำรส ำรองท่ีนั่ง / ห้องพัก 

⁜ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพ็คเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

☑ ค่าห้องพักบนเรือส าราญ 4 คืน ตามแบบห้องพักท่ีท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตามท่ีระบุในรายการ 

☑ ค่าอาหารบนฝั่งตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าอาหารบนเรือส าราญตามรายการที่ระบุ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 

☑ ค่ารถรับ - ส่ง และทัวร์ตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ 

☑ หัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ  

☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ าหนักหรือจ านวน
ของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

☒ ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม 

☒ ค่าประกันภัยบนเรือ 

⁜ บริษัทฯ ขอรับช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวนทันที ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน 

⁜ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 60 วันท าการ และจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และบริษัทเรือส าราญเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีก
ครั้ง 

⁜เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
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กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

⁜ หากมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทกุกรณี 
เงื่อนไข และ หมำยเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⁜คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 
ประกาศข้ึนหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท าการโดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพ่ือทดแทน  

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่า เรือในการจอด หรือแจ้งเปลี่ยน
เส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การน าสิ่งของผิดกฎหมายไป
หรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย 

⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เท่ียวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่ก าหนดทาง
บริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ 

⁜กรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 

⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 

⁜ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน ( refund) ระยะเวลาตามระบบ
และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถท าการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น) 

⁜หากท่านไมเ่ดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

⁜ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 
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⁜หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 
 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมของตั๋วและภำษีน้ ำมัน

และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกครั้ง 

 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⁜ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 
และได้ท าการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

ควำมคุ้มครอง / Coverage 

จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. การประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุและสขุภาพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up treatment 
in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 การรับการรกัษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลบัประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. การบริการความชว่ยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 การเย่ียมผูเ้อาประกนัภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 การส่งตวัผู้เยาวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การคน้หา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. การยกเลกิการเดนิทาง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. การลดจ านวนวนัเดินทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสมัภาระในการเดินทาง / Loss or 
damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. การล่าช้าของการเดนิทาง / Cover of delay 
        

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 การล่าช้าของสมัภาระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 การจีโ้ดยสลัดอากาศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. การสญูหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ความรับผิดส่วนแรกส าหรับรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตวัในโรงพยาบาลต่างประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมำยเหต ุ

        * อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิน้เชงิจากอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จา่ย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 
incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทัว่โลก / เดินทำงเอเชีย) 

จ ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรำยเที่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกัดคร้ัง แต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวนวันท่ีระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 

Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 

Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 

Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 

Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 

Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 

* เบ้ียประกันภัยข้างต้น ส าหรับผู้เอาประกนัอายุไม่เกิน 75 ปี รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส าหรับผู้เอาประกนัภัยทีม่ีอายุ 76 ปีขึ้นไป เบ้ียประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบ้ียประกันภัยทีร่ะบุในตาราง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the 
amount shown in the table. 

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

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

 

ซือ้ประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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