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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ Genting Dream Full Board 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง แหลมฉบัง - สิงคโปร์ 

ขำไปเดินทำงด้วยรถปรับอำกำศ - ขำกลับ โดยสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ หรอื กำรบินไทย 

                             + + +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำท่ีไทย อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขึ้น-ลงเรือ 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิป SGD 21 ต่อคน ต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Ocean view, Balcony และ  

SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป  
ไม่รวมทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

ไม่รวมอำหำรพิเศษที่ท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกบัทำงเรือ - ไม่รวมค่ำแพค็เกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ / ค่ำ WIFI 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่15-18 เม.ย. 63         รำคำเริ่มต้นที่ 25,900.- (พักบนเรือ ห้องไม่มหีน้ำตำ่ง) 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

พ แหลมฉบัง - 17.00 

พฤ ล่องน่ำนน้ ำสำกล - - 

ศ สิงคโปร์ 14.00 - 
              

 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
สวนลุมไนท์บำร์ซ่ำ รัชดำ ณ เทวำลัยสถำน (MRT ลำดพร้ำว ทำงออก 1) - บริกำรรถโค้ชปรับอำกำศ สู่ท่ำเรือแหลม
ฉบัง - 11.00 AM อิสระเช็คอินลงเรือส ำรำญ Genting Dream - อิสระพักผ่อนบนเรือส ำรำญ - Depart 17:00 PM 

วันที่2 

At Sea (Cruising) เรือส ำรำญล่องน่ำนน้ ำสำกล - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมมำกมำยบนเรือ อำทิ 
กิจกรรมปีนผำจ ำลอง Rock Climbing Wall, สวนน้ ำ Waterslide Park, ตื่นเต้นกับกำรโหนสลิง Ropes Course & 
Zipline, โรงละคร Zodiac Theatre, คำรำโอเกะ, สระว่ำยน้ ำกลำงแจ้ง Main Pool Deck, สปำ Crystal Life™ 
Spa ฯลฯ 

วันที3่ 
14.00 AM เรือเทียบท่ำ Marina Bay cruise centre (SCC) 61 Marina Coastal Drive, Singapore 018947 - 
อ ำลำเรือส ำรำญ Genting Dream - มำริน่ำ เบย ์แซนด์ - ถ่ำยรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ช้อปปิ้งถนนออร์ชำร์ด - พักโรงแรม 

วันที4่ 
น้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง - ไชน่ำทำวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - IMM Outlet mall - The Jewel Changi - สนำมบินชำงง ี- 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

 

(1)วันพุธที่ 15 เมษำยน 2563          กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง 

07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สวนลุมไนท์บำร์ซ่ำ รัชดำ ณ เทวำลัยสถำน (MRT ลำดพร้ำว ทำงออก 1)  
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือแหลมฉบัง (A1) โดยรถโค้ชปรับอำกำศ พร้อมบริกำรอำหำรเช้ำแบบ Snack Box  
                       (กรณีเดินทำงไปท่ำเรือเองอำจะมีค่ำใช้จ่ำยกำรเพ่ิมเติมในกำรเข้ำท่ำเรือ กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่อีกครั้ง 

ฟรี รถบริกำร จำกกรุงเทพ สู่ท่ำเรือแหลมฉบับ จุดเดียวเท่ำนั้น  
ท่ำนที่ประสงค์รับบริกำรรถส่งท่ำเรือแหลมฉบัง  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ในวันที่ท ำกำรจองทัวร์ล่วงหน้ำ  

11.00 น. เดินทำงถึง ท่ำเรือแหลมฉบัง น ำท่ำนเช็ค-อิน  
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  ขั้นตอนกำรเช็ค-อิน ทุกท่ำนจะได้รับ บัตร Cruise Card ส ำหรับใช้บนเรือจะมีกำรสแกนกระเป๋ำทุกท่ำนก่อนขึ้น 
เรือทุกท่ำนจะต้องเข้ำร่วมกำรซ้อมระบบรักษำควำมปลอดภัยของท่ำเรือ(Muster Drill)ตำมกฏของกำรล่องเรือสำกล 
1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทำง หลังจำกนั้นท่ำนสำมำรถ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรหลัก หรือเลือก
รับประทำนที่ห้องอำหำร บุฟเฟ่ต์ นำนำชำติได้ตำมอัธยำศัยหลังจำกนั้นชมกำรแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่ำนที่จะชมโชว์
จะต้องท ำกำรจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตำมบำร์ต่ำงๆทั่วทั้งล ำเรือและ
พักผ่อนตำมอัธยำศัย(หลังจำกเรือล่องออกสู่น่ำนน้ ำสำกลแล้วร้ำนค้ำปลอดภำษีและคำสิโนจะเปิดให้บริกำร) 
ท่ำนสำมำรถเข้ำร่วมสนุกกับกิจกรรมต่ำงๆที่ทำงเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจำก  Dream Daily หนังสือพิมพ์
ประจ ำวันที่มีรำยละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่ำน 

17.00 น. เรือล่องออกจำกท่ำเรือ แหลมฉบัง ประเทศไทย 
***บนเรือจะใช้สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลลำร์ (SGD)*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอำหำร The Lido  ชั้น 16 ห้องอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 
** ห้องอำหำร Dream Dining Lower ชั้น 7 
                 Dream Dining Upper ชั้น 8 

   (Walk-in open seating) 

ห้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก 
ห้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจีน 
ท่ำนสำมำรถทำนได้ไม่อ้ัน 

 
 
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS040120 

Page 4 of 15  

 

(2)วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษำยน 2563  ล่องน่ำนน้ ำสำกล 

เช้ำ/กลำงวัน  ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ 
*  ห้องอำหำร The Lido  ชั้น 16 ห้องอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 

** ห้องอำหำร Dream Dining Lower ชั้น 7 
                 Dream Dining Upper ชั้น 8 

     (Walk-in open seating) 

ห้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก 
ห้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจีน 
ท่ำนสำมำรถทำนได้ไม่อ้ัน 

 

วันนี้เรือจะล่องน่ำนน้ ำสำกลตลอดทั้งวันท่ำนสำมำรถเข้ำร่วมและท ำกิจกรรมต่ำงๆ บนเรือได้ตลอด 
 (บำงกิจกรรมอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมเช่น สปำ) 
กิจกรรมบนเรือคลิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ตำมห้องอำหำรที่ทำงเรือจัดให้  
18.00 น. ต้อนรับทุกท่ำนเข้ำสู่ ปำร์ตี้สุด Exclusive พบควำมสนุกสนำนของเทศกำลสงกรำนต์บนเรือส ำรำญ กับงำน 

Songkran Party on the Cruise และพิเศษพบกับ ป๊อป ปองกูล ที่จะท ำให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับเทศกำลแห่ง
ควำมสุข ณ Zouk Beach Club 
 
 
 
 
 
 
***ทุกท่ำนต้องเคลียร์ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ, ค่ำwifi, ค่ำแพ็คเก็จเครื่องดื่ม ฯลฯ โดย 

  น ำบัตร Cruise Card  ของท่ำนไปติดต่อท่ี Reception ชั้น 6  สำมำรถช ำระด้วยบัตรเครดิต หรือเงิน 
  สด สกลุเงินสิงคโปร์ ดอลล่ำห์ SGD*** 

(3)วันศุกร์ที่ 17 เมษำยน 2563  สิงคโปร์ - มำริน่ำ เบย์ แซนด์ - เมอร์ไลอ้อน - ช้องปิ้งถนนออร์ชำร์ด 

เช้ำ/กลำงวัน ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 
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*  ห้องอำหำร The Lido  ชั้น 16 ห้องอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 

** ห้องอำหำร Dream Dining Lower ชั้น 7 
                 Dream Dining Upper ชั้น 8 

(Walk-in open seating) 

ห้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก 
ห้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจีน 
ท่ำนสำมำรถทำนได้ไม่อ้ัน 

14.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์   
หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับ กระเป๋ำเดินทำงของท่ำนด้ำนล่ำง 

15.30 น. น ำท่ำนอิสระเที่ยวชมที่ มำริน่ำ เบย์ แซนด์(Marina Bay Sands)เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ที่เป็น 
complex ขนำดใหญ่ที่รวมเอำ รีสอร์ทหรู ศูนย์กำรค้ำ สวนลอยฟ้ำ พร้อมสระว่ำยน้ ำขนำดใหญ่ และเป็นจุดชมวิว
เมืองสิงคโปร์มุมสูงที่สวยที่สุดจุดหนึ่งเลยทีเดียว ท ำให้ที่นี่เป็นสถำนที่ที่คุณจะได้ใช้ชีวิตแบบหรูหรำมำกที่สุดใน
ประเทศสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย อำคำรสูง 55 ชั้น 3 ตึกท่ีเป็นห้องพักโรงแรม แล้วประกอบด้วยอำคำรรูปตึกวำงอยู่
ที่ด้ำนบนสุดของอำคำรทั้ง 3 อีกที โดยที่ชั้นบนจะมีสวนและสระว่ำยน้ ำแบบ infinity edge pool ที่เป็นที่สุดไม่ใช่แค่
ในสิงคโปร์แต่เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วย  
จำกนั้นน ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลำนี้หันหน้ำออก
ทำงอ่ำวมำริน่ำ มี ทัศนียภำพที่สวยงำม โดยมีฉำกด้ำนหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนำท” ซึ่งโดดเด่นด้วย
สถำปัตยกรรมกำรสร้ำงคล้ำยหนำมทุเรียน ผ่ำนชม “Old Parliament House” อำคำรรัฐสภำเก่ำ ซึ่งในอดีตเป็น
ที่ตัง้ของรัฐสภำ ของสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี กำรเต้นร ำ กำรแสดง ตลก มีทัศนียภำพทีสวยงำม  

   
  
 
 
 

น ำท่ำนอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนออร์ชำร์ด ศูนย์รวมห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน ำและสินค้ำหลำกหลำย อำทิ เช่น เซ็นเตอร์
พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลำซ่ำ, อิเซตัน, ทำคำชิมำย่ำ, ออร์ชำร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำ
มำกมำยจำกทั่วโลก ไม่ว่ำจะเป็นเสื้อผ้ำแบรนด์เนมชั้นน ำต่ำง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ขนมขบเคี้ยว ของฝำก ของที่ระลึก 
ของเล่นเด็กต่ำง ๆ มำกมำย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร Roland เมนู Chilli Crab 
ที่พัก  Hotel Grand Central orchard ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

(4)วันเสำร์ที่ 18 เมษำยน 2563 น้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง - ไชน่ำทำวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - IMMOutlet mall  - สนำมบิน    

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนแวะชม น้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง(Fountain of wealth) แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซัน
เทค มำจำกค ำในภำษำจีน แปลว่ำควำมส ำเร็จชิ้นใหม่ หมู่  ตึกซันเทค สร้ำงขึ้นโดยนักธุรกิจชำวฮ่องกง ซึ่งนับเป็น
โครงกำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่ำถ้ำได้เดินรอบ ลำนน้ ำพุ และได้สัมผัสน้ ำจะพบโชคดี
และ ร่ ำรวยตลอดปี  
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จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่ำนไชน่ำทำวน์ ชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha 
Tooth Relic Temple) สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐำนพระเขี้ยวแก้ว ของ
พระพุทธเจ้ำ วัดพระพุทธศำสนำแห่งนี้สร้ำง สถำปัตยกรรม สมัยรำชวงศ์ถัง
วำงศิลำฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนำคม 2005 ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงทั้งหมดรำว 62 
ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ (ประมำณ 1500 ล้ำนบำท) ชั้นล่ำงเป็นห้องโถงใหญ่ใช้
ประกอบศำสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐำนพระเขี้ยวแก้ว (ห้ำมถ่ำยภำพ) ให้
ท่ำนได้สักกำระองคเ์จ้ำแม่กวนอิม  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรข้ึนชื่อ Boon Tong Kee เมนูข้ำวมันไก่ 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ IMM Outlet mall เป็นห้ำงสรรพสินค้ำที่รวบรวมร้ำน outlet แบรนด์ดังต่ำงๆ ไว้มำกที่สุดใน

สิงคโปร์ อิสระให้ท่ำนได้เลือกซื้อสิ้นค้ำต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย ไม่ว่ำจะเป็นรองเท้ำ กระเป๋ำ เสื้อผ้ำ รวมถึงแบรนด์ดังๆ 
  
  
 
 
 
 

15.00 น.          ได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน 
ท่ำนสำมำรถแวะชม THE JEWEL CHANGI (ถ้ำมีเวลำ) ตั้งอยู่ใจกลำงท่ำอำกำศ
ยำนชำงงี (ใกล้กับ Termanal 1) เกิดจำกควำมร่วมมือของ Changi Airport 
Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวำงคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลำง
แห่งกำรบิน กำรช้อปปิ้ง และกำรพักผ่อนอย่ำงแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงำน
สถำปัตยกรรมล้ ำสมัยในแบบสถำปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำร
ออกแบบชื่อดังอย่ำง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION 
Orchard) มำเป็นที่ปรึกษำในกำรออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมำให้เป็นโดมกระจกขนำด
ใหญ่  มีพ้ืนที่ทั้งหมดรำว ๆ 134,000 ตำรำงเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สำมำรถเชื่อม
ต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลำงสุดของอำคำรจะอลังกำรด้วยน้ ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงรำว ๆ 40 
เมตร จะมีน้ ำไหลพรั่งพรูลงมำจำกเพดำน สู่แอ่งน้ ำวนขนำดใหญ่ด้ำนล่ำง 
ส ำหรับท่ำนที่เดินทำงด้วยสำยกำรบินSingapore Airline(SQ) 

15.30 น. น ำท่ำนเช็คอินและโหลดสัมภำระ ณ เคำน์เตอร์สำยกำรบิน 
18.35 น. เดินทำงกลับ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES(SQ)  เที่ยวบินที่ SQ978 
  (บริกำรอำหำรบนเครื่อง)  
20.00  น. คณะเดินทำงกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดภิำพ 

************************************************** 
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            ส ำหรับท่ำนที่เดินทำงด้วยสำยกำรบินไทย (TG) 
16.00 น. น ำท่ำนเช็คอินและโหลดสัมภำระ ณ เคำน์เตอร์สำยกำรบิน 
20.50 น. เดินทำงกลับ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG410 

 (บริกำรอำหำรบนเครื่อง)  
22.10  น. คณะเดินทำงกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภำพ 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 
วันที่ 15-18 เม.ย. 63 (สงกรำนต)์ 

ประเภทห้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่ำน 
(เด็ก 2-12 ปี รำคำเท่ำกับผู้ใหญ่) 

 
พักเดี่ยว 

รำคำท่ำนละ ท่ำนที่ 1-2 
รำคำท่ำนละ 

ท่ำนที่ 3-4 
รำคำท่ำนละ 

เด็กทำรก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 
รำคำทำ่นละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (Inside) 25,900.- 22,900.- 
7,900.- 

*ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน* 
29,900.- 

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) 28,900.- 25,900.- 
9,900.- 

*ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน* 
33,900.- 

                                                                                       กรณีเด็กทำรกต้องกำรที่นั่ง เพิ่ม 2,900 บำท 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ SGD 42 ต่อท่ำน ต่อทริป (โปรดช ำระเองบนเรือ)*** 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

**โปรดตรวจสอบห้องพักกับเจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนท ำกำรจอง** 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Genting Dream 

   
             Inside Room                            Ocean view Room                     Balcony Room 
Inside พัก 3-4 ท่ำน ได้จะเป็นเตียงแบบ Pullman Bed (เตียงดึงลงมำจำกเพดำน หรือข้ำงผนังห้อง) 
**ห้องส ำหรับพัก 3-4 ท่ำน มีจ ำนวนจ ำกัด กรุณำตรวจสอบห้องพักก่อนท ำกำรจอง** 
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ค ำแนะน ำ  ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ ำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือกำรเดินทำง
รูปแบบอื่นๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำรเดินทำงของทัวร์ที่
ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ้นกับท่ำนในภำยหลัง 
              ทั้งนี ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึน หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 
สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 
 

เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 
(ท่ีไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง / หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่  
Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่
ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
- กำรไม่เข้ำร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออำหำรบำงม้ือ ไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจำกเป็นกำรจองแบบกรุ๊ป 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 2 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
2. อำหำรบนเรือส ำรำญ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
3. ค่ำภำษีท่ำเรือ 
4. ค่ำตั๋วเครื่องบิน รวมภำษี สิงคโปร์-กรุงเทพฯ สำยกำรบินตำมท่ีก ำหนด 
5. ค่ำรถรับส่ง ไป-กลับ สนำมบิน-ท่ำเรือ ตลอดจนน ำเที่ยวตำมรำยกำร 
6. ห้องพักที่สิงคโปร์ 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน) 
7. ทิปไกด์ท้องถิ่น 
8. ค่ำรถรับส่ง กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่ำทิป SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Suite หรือ

สูงขึ้นไป 
2. ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อำหำรพิเศษที่ท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกับทำงเรือ 
4. ค่ำแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ / ค่ำ WIFI 
5. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
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เงื่อนไขกำรยกเลิก  
1. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันท ำกำร คืนเงินเต็มจ ำนวน 100 % 
2. ยกเลิกก่อนเดินทำงต่ ำกว่ำ 60-45 วันท ำกำร คืนเงิน 50 % 
3. ยกเลิกก่อนเดินทำง 45 วันท ำกำร เก็บเงินเต็มจ ำนวน 100% 
4. ไม่เดินทำง 

หมำยเหตุ 
1. ส ำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 เดือน ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ(เด็กทำรกควรมีอำยุอย่ำงต่ ำ 6 เดือน 7วัน) 
3. ลูกค้ำต้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วันเดินทำงทุกครั้ง และต้องมีอำยุมำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำง 
ออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมตำมสภำพ   
อำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกำรเดินทำง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
8. ในโปรแกรมเวลำที่ใช้ในกำรเทียบท่ำเป็นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อนเดินทำงอีกครั้ง 
 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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WIFI PACKAGE ON BOARD 
**ใช้ได้เฉพำะตอนอยู่ท่ีบนเรือเท่ำนั้น** 

1 User สำมำรถใช้ได้ 2 เครื่อง 
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ใบเตรียมตัวกำรเดนิทำง ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 
หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลืออย่ำงน้อย 180 วันก่อนกำรเดินทำง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทำงอำจต้องท ำวีซ่ำเพ่ือเข้ำ-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวำงแผนกำร
ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทำงทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต กำรใช้จ่ำยบนเรือส ำรำญส่วนใหญ่ใช้จ่ำยเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนบัตรเครดิตที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทำงได้ 

เงินสด รำชอำณำจักรไทยอนุญำตให้ท่ำนน ำเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่ำนละ 50,000 บำท หำกมีควำม
จ ำเป็นที่จะใช้จ่ำยมำกกว่ำนี้ต้องแจ้งและส ำแดงกับเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองทั้งขำเข้ำและขำออก โดย
กำรใช้จ่ำยบนเรือต้องน ำเงินสดขั้นต่ ำ 150 USD (รำยละเอียดอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเส้นทำง และแบ
รนด์เรือส ำรำญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่ำวันสุดท้ำย ต้องตรวจสอบและท ำรำยกำรทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะน ำให้ซื้อประกันกำรเดินทำง 

อุณหภูมิ สำมำรถตรวจสอบได้จำก https://www.accuweather.com/ ก่อนกำรเดินทำง 
เวลำท้องถิ่น     เวลำบนเรือส ำรำญจะใช้เวลำท้องถิ่นจำกท่ำเรือเมืองแรกท่ีเดินทำง ทั้งนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละ

วัน ตำมเขตน่ำนน้ ำแต่ละประเทศ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้จำกหนังสือพิมพ์ประจ ำวันบนเรือ หรือ
ประกำศจำกทำงเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส ำรำญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD  
อัตรำเทียบ 24.40 บำท ต่อ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 15 มิ.ย. 61 : อ้ำงอิงจำก Bangkok Bank Selling Rate 
หำกท่ำนใช้บัตรเครดิตในกำรช ำระค่ำสินค้ำ อัตรำแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่ำของธนำคำรปกติ 
 

กระแสไฟฟ้ำ มีทั้งกระแสไฟฟ้ำแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขำแบน, สำมขำ, 2 ขำกลม ดังรูป  
(แนะน ำให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส ำรำญใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 

  น้ ำดื่ม บนเรือมีน้ ำดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวดต่อวัน 
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  อำหำร ทุกท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรได้ที่ห้องอำหำรบุฟเฟ่ต์นำนำชำติ รำยกำรอำหำรและเวลำเป็นไป
ตำมท่ีเรือก ำหนด โดยจะมีอำหำรทั้งมื้อเช้ำ กลำงวัน และ ห้องอำหำรเย็น  จะเปิดให้บริกำรตั้งแต่  
17.30-21.00 น ท่ำนไม่ต้องส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำ (walk-in open seating)  
** ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในส่วนของห้องอำหำรพิเศษลูกค้ำต้องท ำกำรจองเพ่ิมเติมบนเรือส ำรำญ ค่ำใช้จ่ำย
เป็นไปตำมมื้ออำหำรและรำคำที่เรือก ำหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม  ทุกท่ำนต้องเตรียมหนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน 

 เตรียมส ำเนำหนังสือเดินทำง 2 ชุด เนื่องจำกวันแรกที่ท ำกำรเช็คอินหนังสือเดินทำงตัวจริงของทุก
ท่ำนจะถูกเรียกเก็บ ส ำรองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ำยติดกระเป๋ำสัมภำระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มกำรลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันกำรเดินทำง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่ำ / อุปกรณ์ที่จ ำเป็น 

 ยำรักษำโรค ยำประจ ำตัว 

 ทิปบนเรือ หำกไม่ได้รวมในค่ำแพ็คเกจแรกจ่ำย 

สิ่งที่ควรเตรียม  แว่นตำ, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนำว เนื่องจำกบนเรืออำจมีลมแรง 

 ยำประจ ำตัว ที่มีรำยละเอียดก ำกับ 

 อุปกรณ์อำบน้ ำ ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สำยชำร์ทโทรศัพท์ 

 อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ำยรูป และ memory card, ที่ชำร์จแบตเตอรี่ส ำรอง 

 รองเท้ำกีฬำ รองเท้ำสุภำพ รองเท้ำใส่สบำย 

 หนังสืออ่ำนเล่นระหว่ำงพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพำส่วนตัว  

 ชุดว่ำยน้ ำ 

สิ่งที่ไม่อนุญำตให้น ำขึ้น
และลงเรือ 

 ใช้มำตรกำรตำมหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ควำมจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส ำรองไฟ Power Bank หำ้มโหลดลงกระเป๋ำใหญ่ ถือใส่กระเป๋ำพกพำเท่ำนั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพำะทุเรียน และเงำะ) เนื้อสัตว์ 

 อำวุธ ของมีคม สำรเสพติด และสิ่งผิดกฏหมำยทุกชนิด 
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เครื่องแต่งกำย  กำรแต่งกำยท้ังชำยหญิงสำมำรถแต่งตัวได้ตำมสบำยในช่วงกลำงวันและท่ีท่ำเรือเพ่ือร่วมโปรแกรม 
ทริปกับทำงเรือท่ีได้ท ำรำยกำรจองไว้ 

 หำกท่ำนจะเข้ำรับประทำนอำหำรค่ ำที่ห้องอำหำรหลัก ตำมธรรมเนียมเรือถือเป็นกำรเชิญทำน
อำหำรเหมือนไปรับประทำนอำหำรในภัตตำคำร ทำงเรือจึงขอควำมร่วมมือท่ำนแต่งกำยแบบ   
smart casual หรือก่ึงทำงกำรได้ 
 

 

ขั้นตอนกำรข้ึน–ลง เรือส ำรำญ  
1. เดินทำงถึงอำคำรผู้โดยสำรท่ำเรือแรก น ำพำสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคำน์เตอร์เช็คอิน ท่ำนจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจ

ห้องพัก ใช้เป็นเครดิตกำร์ด แทนกำรขึ้นและลงเรือในท่ำเรือถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
 
 

2. น ำสัมภำระ(กระเป๋ำเดินทำง) ผ่ำนพิธีกำรเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับกำรเดินทำงที่สนำมบิน โดยติดป้ำย   Luggage Tag เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ทำงเรือล ำเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่ำน หรือท่ำนที่สะดวกจะถือกระเป่ำขึ้นไปเองก็สำมำรถท ำได้ (อำจต้องใช้
เวลำในกำรรอคอยในกำรล ำเลียงสัมภำระสู่ห้องพักของท่ำน) 

3. น ำพำสปอร์ต ส ำเนำพำสปอร์ต และใบ ตม. ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เช่นเดียวกับกำรเดินทำงออก โดยสำรเครื่องบิน (กรณี
ถือพำสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้ำหน้ำที่เรือจะเก็บพำสปอร์ตของท่ำนไว้ และจะคืนในวันเดินทำงกลับ พร้อมน ำกำร์ดห้องพักท่ำนรูดกับเครื่อง
บันทึก เพ่ือยืนยันว่ำท่ำนได้เป็นผู้ร่วมเดินทำงในทริปนี้ ของเรือส ำรำญ 

5. สำมำรถไปที่ห้องพักของท่ำนได้ทันที หรือจะให้บริกำรห้องอำหำรบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ้นเรือส ำรำญ กรุณำศึกษำจุดซ้อมอพยพหนีภัย
ฉุกเฉินที่อยู่ด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทำงตำมตำรำงเรือท่ีระบุไว้ จะมีกำรซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญำณดังขึ้น ให้ไปตำมจุดที่
ระบุไว้ใน Cruise Card และจะมีเครื่องแสกนบัตร Cruise Care ตำมจุดเพ่ือรับฟังกำรซ้อมอพยพหนีภัย  

 
หากกรณีการด์สญูหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 
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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. กำรประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล 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. ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุและสขุภำพ / 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 กำรรักษำพยำบำลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up 
treatment in Thailand 

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

2.2 กำรรับกำรรกัษำพยำบำลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

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

3. กำรเคลื่อนย้ำยฉุกเฉินและกำรส่งศพกลบัประเทศ / 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. กำรบริกำรควำมชว่ยเหลือทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 กำรเย่ียมผูเ้อำประกนัภัยในต่ำงประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 กำรส่งตวัผู้เยำวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 กำรคน้หำ กำรช่วยชีวิต และกำรกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

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

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

6. กำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสมัภำระในกำรเดินทำง / Loss or 
damage of personal baggage 

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

8. กำรล่ำช้ำของกำรเดนิทำง / Cover of delay 
        

8.1 กำรล่ำช้ำของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

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

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

8.3 กำรจีโ้ดยสลัดอำกำศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

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

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

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

11. ควำมรับผิดส่วนแรกส ำหรับรถเช่ำ / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

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

13. เงินชดเชยรำยได้ระหว่ำงรักษำตวัในโรงพยำบำลต่ำงประเทศ / 
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 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิ้นเชงิจำกอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรกัษำพยำบำลที่ได้เกิดขึน้ในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลบัประเทศไทย / 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 เดินทำงในเอเชยี / 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 ำนวนวนัที่ระบุ / 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 

* เบี้ยประกันภัยข้ำงต้น ส ำหรับผู้เอำประกันอำยุไม่เกิน 75 ปี รวมภำษีอำกรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส ำหรับผู้เอำประกันภัยที่มีอำยุ 76 ปีข้ึนไป เบีย้ประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่ำของเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตำรำง / 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 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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