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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Voyager of the seas 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - พอร์ทคลัง (มำเลเซีย) - มะละกำ - สิงคโปร์ 

เที่ยวเต็ม 4 วันไม่มีอิสระ 
  

                                                                                      

                             โดยสำยกำรบินสิงคโปร์ แอร์ไลน ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 1-4 พฤศจิกำยน 2562   รำคำเริม่ต้นที ่29,900 บำท (ห้องไม่มหีน้ำต่ำง) 

 
 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบิน ชำงงี - ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS 
(โปรดตรวจสอบท่ำเทียบเรือ กับเจ้ำหน้ำที่อีกครั้ง) - เช็คอินเข้ำขึ้นเรือส ำรำญ Voyager of the SEAs ในเครือ 
Royal Caribbean - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 16.30 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่2 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - 14.30 PM เรือเทียบท่ำ พอร์ตคลัง มำเลเซีย - Galeri Diraja Sultan Abdul 
Aziz - Istana Alam shah palace - วัด Klang Kwan Imm Temple - Aeon Jusco Bukit Tinggi  - กลับ
ขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 21.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่3 
08.00 AM นั่งเรือเล็ก ขึ้นฝั่งมะละกำ มำเลเซีย - จัตุรัสดัตช์ - โบสถ์คริสต์มะละกำ - อนุเสำวรีย์ St. Francis 
Xavier - ช้อปปิ้ง Dataran Pahlawan Megamall - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน - 20.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่4 08.00 AM เรือเทียบท่ำ ท่ำสิงคโปร์ - ช้อปปิ้งถนนออร์ชำร์ด - สนำมบินชำงงี - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 สิงคโปร์  - Voyager of the Seas 
06.45 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row K ประตูทางเข้าหมายเลข 4 
  เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และเช็คอินให้ท่าน 
09.45 น. เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเท่ียวบิน SQ973  พร้อมบริการอาหารและแครื่องดื่มบนเคร่ือง 
13.15 น.       เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ น าท่านสู่ 
                  ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 

 
 

บ่ำย บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ท่ีห้องอาหาร Windjammer Café บนเรือ ท่ี
ชั้น11 และ อาหารว่างท่ี Café Promenade ชั้น 5 ได้ตลอดท้ังวัน   

16.30 น.  เรือ Voyager of the Seas จะออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  
** ผู้โดยสำรควรถึงท่ำเรือเพ่ือท ำกำรเช็คอิน อย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก ** 
เมื่อท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว  
** เตรียมตัว เข้ำร่วมฟังกำรสำธิตระบบควำมปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตำมโซนที่
ระบุไว้ในบัตร Sea Pass กรุณำเช็คเวลำที่แน่นอนจำกประกำศบนเรืออีกคร้ัง ** 
เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนท่ีห้องพักของท่าน หรือส ารวจรอบๆ เรือ
ได้ตามอัธยาศัย 

  ค่ า บริการอาหารค่ าท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Carte ท่ีห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3, 4 
และ 5 ท่านจะได้รับหมายเลขโต๊ะอาหารก่อนลงเรือ จากนั้นชมการแสดงของขบวนพาเหรด
จากเหล่านักแสดงของเรือส าราญ บริเวณ Royal  Promenade ตามด้วยพิธีต้อนรับจากทีม
กัปตันเรือ และ  ลูกเรือ และยังมีการแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง 
La Scala Theater ชั้น 3  และ 4 หรือจะปิดท้ายค่ าคืนแรกนี้ด้วยแสงสี และดนตรีตาม
ไนต์คลับ หรือ นั่งชิลจิบเครื่องดื่มท่ีบาร์บนดาดฟ้าเรือได้ตามอัธยาศัย  
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หมำยเหตุ ** โปรแกรมตำ่งๆอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถดูโปรแกรมแต่ละวันจำกทำงเรือ จำกนิตยสำร 
Cruise Compass 
วันเสำร์ ที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 กัวลำลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มำเลเซีย) 
เช้ำ  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 11 หรือ

คุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ท่ีห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3, 4 
และ 5 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass  

กลำงวัน  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ท่ีห้องอาหาร Windjammer Cafe ท่ีชั้น 11 
หรือเลือกทานท่ี Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย 

14.30 น  เรือจอดเทียบท่ำที่ท่ำเรือคลัง ประเทศมำเลเซีย 
หลังจากนั้น น าท่านนั่งรถบัสเข้าสู่ เมืองคลัง ซึ่งถือว่าเป็นเมือง และประตูหลักทางทะเลสู่
มาเลเซีย อีกท้ังยังเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ และคับคั่งท่ีสุดของประเทศอีกด้วย  พาท่านเยี่ยมชม 
GALERI DIRAJA SULTAN ABDUL AZIZ หรือว่า THE ROYAL GALLERY เป็นหอพระ
ราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และข้าวของเครื่องใช้ใน His Late Majesty the Yang di-
Pertuan Agong XI, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj  
พร้อมกับสัมผัสกับวิถีชีวิตอันเลิศหรูท่ี Istana Alam shah palace  
หลังจากนั้น น าท่านสู่วัด Klang Kwan Imm Temple ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
เมืองคลัง  
และไม่พลาดท่ีจะพาไปช้อปปิ้งจัดเต็ม ซึ่งเมืองนี้จะไม่ท าให้คุณผิดหวัง คุณจะพบกับสินค้า
หลากหลายประเภทท่ีศูนย์การค้า Aeon Jusco Bukit Tinggi  

เย็น น าพาท่านล้ิมลองอำหำรเย็น ที่ภัตตำคำรท้องถิ่น  
ได้เวลาอันสมควร น าท่านกลับท่าเรือพอร์ตคลัง   

21.00 น.  เรือออกจากท่าเรือ กัวลำลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) ประเทศมำเลเซีย 

http://www.cruisedomain.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1022648-d14198394-Reviews-Klang_Kwan_Imm_Temple-Klang_Selangor.html
https://th.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g1022648-d14198394-r604471073-Klang_Kwan_Imm_Temple-Klang_Selangor.html
https://th.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g1022648-d14198394-r604471073-Klang_Kwan_Imm_Temple-Klang_Selangor.html
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วันอำทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกำยน 2562 มะละกำ (มำเลเซีย) 
เช้ำ  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 11 หรือคุณจะ

เลือกทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ท่ีห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3, 4 และ 5 ตาม
อัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass  

08.00 น เรือจอดลอยล าในน่านน้ า มะละกำ, ประเทศมำเลเซีย น าทุกท่านขึ้นฝั่งโดยเรือเล็ก  
พร้อมน าท่านนั่งรถบัส เพื่อเดินทางสู่ จัตุรัสดัตช ์และ โบสถ์คริสต์มะละกำ โบสถ์แดงนี้สร้างขึ้นเพื่อ 
เป็นท่ีระลึกในวาระครบรอบ 100 ปีท่ีชาวดัตช์ปกครองมะละกา ใช้เวลาในการสร้างถึง 12 ปี และ  
เยี่ยมชมสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของชาติตะวันตก อย่าง โบถส์ St. Paul's Church และ อนุเสาวรีย์  
St. Francis Xavier  

เที่ยง น าท่านรับประทานอาหารกลางวัน ท่ีภัตตาคารท้องถิ่น  
หลังจากนั้น น าท่านสู่ Dataran Pahlawan Megamall ช้อปป้ิงอิสระ ซึ่งท่านสามารถหาซื้อของ
ฝาก ของท่ีระลึกได้อย่างจุใจได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับท่ีท่าเรือ มะละกา 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Carte ท่ีห้องอาหาร Sapphire ชั้น 
  3, 4 และ 5 นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติท่ีห้อง Windjammer 

Café ท่ีชั้น 11 ซึ่งจะให้บริการถึงโดยประมาณ 4 ทุ่ม และ ยังมีอาหารว่างบริการท่ีห้อง Café 
Promenade  ท่ีชั้น 5 ตลอดท้ังคืน ชมการแสดงขบวนพาเหรดเหล่านักแสดงของเรือส าราญ 
บริเวณ Royal  Promenade เพื่ออ าลาจากทีมกัปตันเรือ และลูกเรือ และยังมีการแสดง
ระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theater ชั้น 3 และ 4 
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี และร่วมสนุกกับคาสิ โน ท่ีเปิด
บริการแก่ท่านตลอดทั้งคืน 

20.00 น  เรือออกจากท่าเรือ มะละกำ, ประเทศมำเลเซีย 
หมำยเหตุ**กรุณำตรวจว่ำท่ำนต้องไปรับหนังสือเดินทำง (passport) ของท่ำนคืนใน
เวลำ และสถำนที่ไหนบนเรือคืนนี้ท่ำนจะได้รับ แท็กกระเป๋ำตำมสีต่ำงๆ จำกทำงเจ้ำหน้ำที่
เรือ กรุณำวำงกระเป๋ำของท่ำนไว้ที่หน้ำห้องพัก ก่อนเวลำเที่ยงคืน ท่ำนควรเตรียมกระเป๋ำ
ใบเล็กไว้ใส่สัมภำระ ก่อนที่จะออกจำกเรือในเช้ำวันถัดไป 

 

 
 
 

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกำยน 2562   สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
เช้ำ          บริการอาหารเช้าท่ี ห้อง Windjammer Café ชั้น 11 หรือ Café Promenade ท่ีชั้น 5 
08.00 น.      เรือส าราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore  
                  โดยสวัสดิภาพ เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือแจ้ง และตามหมายเลข 
                  บนแท็กสีกระเป๋าของท่าน ** ส ำคัญมำกตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ ** 
กลำงวัน        หลังจากนั้น น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ ถนนออร์ชำร์ด (Orchard Road) 
                 อิสระอำหำรกลำงวัน  เวลาอันสมควร น าทุกท่านสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 
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17.30 น. ออกเดินทางด้วยเท่ียวบิน SQ982  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ)   วันที่ 1-4 พฤศจิกำยน 2562 

Interior with Virtual Balcony 
(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 

พัก 2 ท่าน / ห้อง ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก ท่านละ 29,900 บาท 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 
(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

พัก 2 ท่าน / ห้อง ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก ท่านละ 32,500 บาท 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

**หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง** 
 
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 

 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

เงื่อนไขกำรจอง 
1. ช ำระเต็มจ ำนวนทันที หลังจำกได้รับกำรยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังกำรยืนยันและช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ตั๋วเรือ Voyager of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือส าราญฯ ในแบบที่คุณเลือก   
2. ตั๋วเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ไป-กลับ ชั้นประหยัด 
3. อาหารและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ 
4. ภาษีท่าเรือ 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS120719 

Page 7 of 10  

5. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
6. ค่าทิปไกด์ 
7. ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ทัวร์พอร์ตคลัง, มะละกา และ สิงคโปร์ตามที่ระบุ  
9. ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ่ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหารและเครื่องดืมที่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ฯลฯ 
4. ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)  

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 

 ผู้เดินทางจะได้รับเอกสารยืนยันการจอง และรายละเอียดการจอง 

 ผู้เดินทางจะได้รับตั๋วเรือโดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 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 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
เงื่อนไข 

1. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
2. ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. น้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากน้ าหนักสัมภาระของท่าน

เกินตามที่สายการบินก าหนด ท่านต้องช าระค่าส่วนเกินเอง 
4. อาหารและเครื่องดื่มท่ีให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม เช่น อาหารเมนู

พิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัยสามารถสอบถามได้จากบริ
กรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

5. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเรือให้ได้ 
 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพ่ือความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของก าหนดการโดยรวม 

7. การน าสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือ
ผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

8. สายการบินอาจเปลี่ยนเครื่อง (aircraft)  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี 
หมำยเหตุ  

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง
น้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้
เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการ หลบหนีเข้าเมือง  
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพ่ือคนที่เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

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 ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 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. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก าหนดการ / 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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