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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ Quantum of the Seas 5 วัน 4 คืน 
สิงคโปร์ - พอร์ตกลัง กัวลำลัมเปอร์ - ปีนัง - สิงคโปร ์- เดินชมสตรทีอำร์ท ถนนคนเดิน  

ชิมอำหำรท้องถิ่น เพลดิเพลินกับกำรพักผ่อน และ สนุกสนำนกับกิจกรรมต่ำงๆมำกมำยบนเรือ 
 

                                           โดยสำยกำรบินไทย  
 

 

 
 
 

 
พักแบบ OCEAN VIEW BALCONY วิวทะเลที่สวยที่สุด 
เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำที่ทัวร์คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์ระหว่ำงกำรท่องเทีย่ว โดยเฉลี่ย 100 บำท ต่อท่ำน ตอ่วัน (หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง) 
 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 4-8 มี.ค. 63      รำคำ 36,900.- (พักบนเรือ ห้องมีระเบียง) 
        9-13 เม.ย. 63    รำคำ 38,900.- (พักบนเรือ ห้องมีระเบียง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) - สนำมบินชำงงี ประเทศสิงคโปร์ - ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center - เช็คอินขึ้น
เรือส ำรำญ Quantum Of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 Arrival 7.00 PM พอร์ตกลัง - Departure 18.00 PM 

วันที่3 Arrival 8.00 AM ท่ำเรือปีนัง - เมืองจอร์จทำวน์ - สตรีทอำร์ท - ถนน Lebuh Chulia - Departure 17.00 PM 

วันที่4 At Sea (Cruising) 

วันที5่ 
Arrival 08.00 AM ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS - ถ่ำยรูปเมอไลออน - ย่ำนมำรีน่ำเบย์ 
- สนำมบินชำงงี ประเทศสิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) 
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วันแรกของกำรเดินทำง (1)     กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ 
05.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ  

เคำท์เตอร์ 1,2 สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย AIR ASIA โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก ก่อน
ขึ้นเครื่อง 

07.00 น. เหิรฟ้ำสู่ ประเทศสิงคโปร์...โดยสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย  AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 359  
10.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำน “ชำงงี” (CHANGI) ประเทศสิงคโปร์  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์เดินทางสู่ท่าเรือ มาริน่า เบย์ ครูสเซ็นเตอร์  
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เช็ค-อิน CHECK-IN QUANTUM OF THE 
SEAS เรือส าราญสุดหรู เรือส าราญขนาดใหญ่ ที่  ประกอบด้วยสิ่ง
อ านวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆมากมาย ระวางเรือมีขนาด
ใหญ่ 167,800  ตัน บรรจุแขกได้ถึง 4,180  ท่าน ลูกเรือทั้งหมด 
1,490 ท่าน มี 16 ชั้นผู้โดยสาร ให้ท่านเตรียมเก็บส าภาระ เตรียมตัว
จัดของ ก่อนการออกเดินทาง  

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ  
บ่าย  อิสระกับกำรพักผ่อนบนเรือส ำรำญกับกิจกรรมนำนำชนิด 

กิจกรรมควำมบันเทิงที่ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรบนเรือส ำรำญ(ฟรี ยก เว้นบำงรำยกำร) เช่น 
- บำร์และเลำจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต โรงภำพยนตร์ หุ่นยนต์ชงเครื่องดื่มสุดเจ๋ง 
- ชมโชว์พิเศษท่ีทำงเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ 
- เลำจน์ บำร์ต่ำงๆ หลำกหลำย สไตล์ คำสิโน 
- ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม สระว่ำยน้ ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต  
- ห้องสปำ ห้องสตรีม บิวตี้ ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
- กิจกรรมปีนผำจ ำลอง เสริฟบอร์ดบนเรือ กิจกรรมเหินอำกำศ 
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ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ / พร้อมสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ  
**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW BALCONY พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือQuantum** 

พักที่:       QUANTUM OF THE SEAS              บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว 
 
วันที่สองของกำรเดินทำง (2)    กัวลำลัมเปอร์ - ชมเมือง -  ช้อปปิ้ง   
 
 
 
 
 
 
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
07.00 น.     เรือเข้ำเทียบท่ำที่ท่ำเรือกลำง (KLANG PORT) พอร์ตกลัง หรือ เปอรลาบู

ฮันกลัง เป็นเมืองและประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซีย และยังเป็นท่าเรือขนาด
ใหญ่ที่คับคั่งท่ีสุดของประเทศ  เศรษกิจของเมืองเกี่ยวข้องกับกิจการด้าน
ท่าเรือ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกลังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 กม. และอยู่ห่างจาก
กัวลาลัมเปอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 38 กม. อยู่ในรัฐเซอราโงร์  

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
บ่าย พนักงานเรือจะแจ้งเวลาและสถานที่นัดพบบนเรือ ท่านที่สะดวกเดินทาง

ท่องเที่ยวเอง สามารถลงจากเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือพอร์ตกลัง
จะมีบริการรถแท็กซ่ี จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมือง ท่านใดที่ไม่ประสงค์ลงจาก
เรือ สามารถท ากิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ได้ตลอดทั้งวัน โดย
สามารถดูตารางกิจกรรมได้จาก Cruise Compass ที่จะแสดงตาราง
กิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

18.00 น. เรือออกจำกท่ำมุ่งหน้ำสู่เมือง “ปีนัง” (PENANG) 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ/ พร้อมสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ  

**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW BALCONY พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือQuantum** 
พักที่:        QUANTUM OF THE SEAS              บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว 
 
วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)    ปีนัง –ปีนังสตรีทอำร์ท -  ช้อปปิ้ง 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
08.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ เมืองปีนัง (PENANG) น าท่านเดินทางสู่เมืองปีนัง (PENANG) เป็นเมืองที่มีความเจริญที่สุดแห่ง

หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งถ่ินฐานของผู้คนหลากเชื้อชาติ   
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เที่ยง              บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ  
บ่าย              น าทา่นเดินทางสู่ เมืองจอร์จทำวน์  

แวะเก็บภาพที ่สตรีทอำร์ท (PENANG STREET ART)   จอร์จทาวเป็นเมือง
เอกของปีนังซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะปีนัง ปีนังถือได้ว่าเป็น
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของมาเลเซีย จอร์จทาวน์ได้ขึ้นเป็นหนึ่งในมรดกโลก
โดยการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ปัจจุบันจอร์จทาวน์กลายเป็น
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว ให้ท่านได้เดินเล่น แวะถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่ำนถนน LEBUH CHULIA ถนนอาหารท้องถิ่น ได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับสู่เรือ 
Quantum 

17.00 น. เรือออกจำกท่ำมุ่งหน้ำสู่ประเทศสิงคโปร์  
ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ/ พร้อมสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ  

**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW BALCONY พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือQuantum** 
พักที่:       QUANTUM OF THE SEAS              บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว 
 
วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4)     ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือส ำรำญสุดหรู 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมาย
ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY 
FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย
ที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น  
Public Room :           บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment :        ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ
หลากหลาย 
Sport Activities:          สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต  
Spa and Wellness:       ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ  

***อิสระกับกำรพักผ่อนบนเรือส ำรำญ กับกิจกรรมนำนำชนิดที่ท ำให้ทุกท่ำนสุขส ำรำญ*** 

หมำยเหตุ***   ในคืนนี้หัวหน้ำทัวร์จะแจก ป้ำยผูกกระเป๋ำส ำหรับน ำลงจำกเรือให้แก่ทุกท่ำน และช่วงกลำงคืนให้ทุก
ท่ำนน ำกระเป๋ำของท่ำนวำงไว้บริเวณหน้ำห้องโดยจะมีพนักงำนน ำกระเป๋ำของท่ำนไปเตรียมไว้ และ ในส่วนของ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ท่ำนใช้จ่ำยบนเรือจะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็ค และช ำระในวันรุ่งขึ้น 
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**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW BALCONY พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือQuantum** 
พักที่:       QUANTUM OF THE SEAS              บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว 
 
วันที่ห้ำของกำรเดินทำง(5)  สิงคโปร์ - ไชน่ำทำวน์ - JEWEL CHANGI AIRPORT - สนำมบินชำงจี - กรุงเทพมหำนคร 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
08.00 น. เรือเทียบท่าที่ประเทศสิงคโปร์ น าท่านลงจากเรือ พร้อมรับส าภาระ 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คส าคัญของสิงคโปร์ ให้ท่านได้
ถ่ายรูปเมอไลออน สัญลักษณ์ส าคัญของสิงคโปร์ จากนั้นน าท่าน
ไปช้อปปิ้ง ย่านมารีน่าเบย์ ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของสิงคโปร์ ให้
ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งหรือเก็บภาพความสวยงามของอ่าวมารีน่า 
ท่านจะเห็น สิงคโปร์ฟลายเยอร์ อาคารศูนย์ประชุมรูปทรงทุเรียน
และตึกมารีน่าเบย์แซนด์ คาซิโน ที่เป็นจุดเช็คอินยุคใหม่ของสิงคโปร์  
***อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัยเพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว*** 

14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี เตรียมเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย 
 17.05 น. เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เอชีย เที่ยวบินที่ FD 354 
18.35 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม 
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*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการ

เดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ 

ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

ห้องพักบนเรือส ำรำญ Quantum of the seas 

 
      ห้องแบบไม่มหีน้ำตำ่ง                     ห้องแบบมีหน้ำต่ำง                  ห้องแบบมีระเบียง 
 

 
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 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  

อัตรำค่ำบริกำร  ต่อท่ำน 
(งดแถมกระเป๋ำ) 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

พักเดี่ยว 

4-8 มีนำคม 2563 36,900 36,900 35,900 21,900 

9-13 เมษำยน 2563 38,900 38,900 37,900 21,900 

คณะออกเดินทำงเม่ือมีจ ำนวน 15 ท่ำนขึ้นไปเท่ำนั้น (มีหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย) 

************* ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony ************* 
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    ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
    ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์) หากอายุ เกิน 75 ปี ท่าน ต้องซื้อ    
ประกันเพ่ิม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ 
 ค่าทิปบริกร ที่คอยบริการในเรือ  
 บริการขนสัมภาระขึ้นลงเรือ 
 รวมค่าห้องพัก (BALCONY) ในตัวเรือ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

 ค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่ำทิปหวัหน้ำทัวร์ระหว่ำงกำรท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บำท / ท่ำน / วัน(หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง)  

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  

- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับจากวันจอง
ทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทาง
ได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ 
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่ง

ในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ  
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

 ยกเลิกหลังการยืนยันและช าระเงินเรียบร้อยแล้วเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  
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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 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

ควำมคุ้มครอง / Coverage 

จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชยี / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. การประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล 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. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / 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 การรับการรักษาพยาบาลคร้ังแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

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

3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการสง่ศพกลบัประเทศ / 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. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉกุเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลบัประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

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

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

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

7. ความสูญเสียหรือความเสยีหายของสัมภาระในการเดินทาง / Loss or 
damage of personal baggage 

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

8. การลา่ช้าของการเดินทาง / 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 การล่าช้าของสัมภาระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 การจ้ีโดยสลัดอากาศ / 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. การสญูหายของหนงัสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / 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. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ / 
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 สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent 

disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกดิขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดนิทางกลับประเทศไทย / 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 ำกดัครั้ง แต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวนวันที่ระบุ / 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 ป ีรวมภำษีอำกรแสตมป์แลว้ / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax 

and stamp. 

* ส ำหรับผู้เอำประกันภัยทีม่ีอำย ุ76 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภยัจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำของเบีย้ประกันภยัที่ระบุในตำรำง / For insured 76 yrs and above, premium will  

be two times the amount shown in the table. 

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

          
 
 
 
 
 
 

        

         สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกว่ำ 
1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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