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ทัวร์ Fullboard ล่องเรือส ำรำญ Spectrum of the Seas เคำท์ดำวปีใหม่  

โดยสำยกำรบิน ไทย 

เส้นทำง ฮ่องกง - ดำนัง (เวียดนำม) - ฮ่องกง 5 วัน 4 คืน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำใช้จ่ำยสว่นตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรดี ค่ำโทรศัพท์ Wifi ค่ำอำหำร และเครื่องดืมที่มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม  ฯลฯ  ไม่
รวม ค่ำธรรมเนียมแจ้งเข้ำ - ออกของบุคคลต่ำงด้ำว - ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศของบคุคลต่ำงด้ำว (ถ้ำมี) 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่29ธ.ค.62-2ม.ค.63  รำคำเริ่มต้นที่  51,500 (ห้องพักแบบไมม่ีหน้ำต่ำง) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินเชก แลป กอก - ท่ำเรือ Kai Tak Cruise Terminal - เช็คอินลงเรือ
ส ำรำญ Spectrum Of The Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Departure 17.00 PM 

วันที่2 At Sea (Cruising) 

วันที่3 
Arrival 07.00 AM - เรือจอดเทียบท่ำที่ Hue Danang (Chan May Port) เมืองดำนัง - นั่งเคเบิ้ลลิฟต์ ชมวิวภูเขำ
หินอ่อน - แวะถ่ำยรูปคู่ Dragon Bridge - ตลำดฮำน - Departure 17.00 PM 

วันที่4 At Sea (Cruising) 

วันที5่ 
Arrival 06.00 AM - เรือเทียบท่ำ Kai Tak Cruise Terminal - วัดหวังต้ำเซียน - โรงงำนจิวเวลรี่ - ย่ำนจิมซำจุ่ย - 
สนำมบินเชก แลป กอก - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

 

วันอำทิตย์ ที่ 29ธันวำคม 2562  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง 

06.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row D ประตูทางเข้าหมายเลข 2 
   เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และเช็คอินให้ท่าน 
08.00 น.  เดินทางสู่ประเทศฮ่องกง ด้วยเที่ยวบิน TG 600 สู่สนามบินเชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง    

พร้อมบริการอาหารและแครื่องดื่มบนเครื่อง 
11.45 น.   เดินทางถึงสนามบินเชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง  หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

และน าท่านสู่ ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal 
บ่าย บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น14 และ

อาหารว่างที่ Sorrento's the Café ชั้น 14  
17.00 น.   เรือ Spectrum of the Seas จะออกจาก ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal 

** ผู้โดยสำรควรถึงท่ำเรือเพื่อท ำกำรเช็คอิน อย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก ** 
เมื่อท่านได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพ่ือเข้าห้องพักของท่านแล้ว  
** เตรียมตัว เข้ำร่วมฟังกำรสำธิตระบบควำมปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตำมโซนที่ระบุไว้ในบัตร 
Sea Pass กรุณำเช็คเวลำที่แน่นอนจำกประกำศบนเรืออีกครั้ง ** 
เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน หรือส ารวจรอบๆ เรือได้ตามอัธยาศัย 

ค่ า บริการอาหารค่ าที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ชั้น 3 และ 4 ท่านจะได้รับหมายเลข โต๊ะอาหาร
ก่อนลงเรือ จากนั้นลูกค้าสามารถรับชมการแสดงโชว์กายกรรมสุดตื่นเต้น และหวาดเสียว รวมถึงละครเวที 
ที่เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีที่ห้อง Two70° หรือ ชมการแสดงระดับโลกของ Royal 
Caribbean Cruise ในห้อง The Royal Theater ชั้น 3, 4 และ 5  
หมำยเหตุ ** โปรแกรมต่ำงๆอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถดู โปรแกรมแต่ละวันจำกทำงเรือ จำก 
นิตยสำร Cruise Compass 
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วันจันทร์ ที่ 30 ธันวำคม 2562  ล่องน่ำนน้ ำสำกล              

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14  หรือคุณจะเลือก
ทานแบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Main Dining ชั้น 3 และ 4 ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ 
ร่วมสนุก กับกิจกรรมบนเรือที่ หลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจ าลอง สนาม RIPCORD BY IFLY, The 
North Star กระเช้าลอยฟ้าชมวิว 360 องศา และ Sky Pad  

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 14 หรือเลือกทานที่ 
Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการในแบบ

บุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5 ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง 
Sorrento's the Café ที่ชั้น 14 นอกจากนี้แล้ว เชิญท่านท่องราตรีบนเรือส าราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรี
ในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ าคืนนี้ แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้เรามีร้านค้าปลอดภาษี
และ คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน  

 
วันอังคำรที่ 31 ธันวำคม 2562 ดำนัง (เวียดนำม) 

เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14  
โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass  

07.00 น เรือจอดเทียบท่าที่ ท่ำเรือ Chan May Port เมืองดำนัง, ประเทศเวียดนำม 
07.45 น. น าท่านเดินทางด้วยรถบัสเข้าสู่ เมืองดานัง เพ่ือไปเยี่ยมชมความสวยงามของ ภูเขำหินอ่อน โดยจะน าท่าน

ขึน้สู่ภูเขาโดยเคเบิ้ลลิฟต์ ซึ่งสถานที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ไฮไลท์ของภูเขาหินอ่อนคือ ถ้ า Huyen Khong 
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ซึ่งมีรูปปั้นท าจากหินอ่อนให้สักการะ และถ้าท่านโชคดีอาจจะพบกับช่องแสงธรรมชาติที่ตกกระทบลงมาบน
พ้ืนดินอย่างสวยงาม  
หลังจากนั้น พลาดไม่ได้ ที่จะพาท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ Dragon Bridge สะพานที่ขึ้นชื่อของเมืองดานัง ซึ่ง
สร้างตามสัตว์มงคลของชาวจีน เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนของประเทศ และเศรษฐกิจ  

เที่ยง   น าพาท่านลิ้มลองอำหำรกลำงวันด้วยอำหำรท้องถิ่นสไตล์เวียดนำม 
บ่าย และ ไม่พลาดที่จะพาท่านได้เลือกช้อปปิ้งอิสระที่ ตลำดฮำน ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายโดย

เฉพาะงานฝีมือ ที่ท่านสามารถเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจทั้งของที่ระลึก และ ของฝาก  
14.30 น.  ได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับท่าเรือ  
17.00 น เรือออกจาก ท่ำเรือ Chan May Port, ประเทศเวียดนำม 
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ชั้น 3 และ 4 นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการ

ในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ชั้น 14 ซึ่งจะให้บริการถึงโดยประมาณ 4 ทุ่ม และ 
ยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Sorrento's the Café ที่ชั้น 14  

 
เชิญท่านพบกับกิจกรรม ปาร์ตี้บนเรือ เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่ก าลังจะมาถึง แต่จะเป็นอะไรนั้น อดใจรอ 
ชมเซอร์ไพรส์บนเรือได้เลย 

วันพุธที่ 1 มกรำคม 2563 ล่องน่ำนน้ ำสำกล              

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14  หรือคุณจะเลือก
ทานแบบ A La Cate ที่ห้องอาหาร Main Dining ชั้น 3 และ 4 ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ร่วม
สนุก กับกิจกรรมบนเรือที่หลากหลาย อาทิ Sea Plex  และ Flow Rider  

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 14 หรือเลือกทานที่ 
Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัยเย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A 
La Cate  นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะ
ให้บริการถึง 5 ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Sorrento's the Café ที่ชั้น 14  เอาใจขานักช้อปที่
โซน Royal Esplanade ที่ชั้น 4 และ 5 มีสินค้าปลอดภาษี และสินค้าแบรนด์เนมที่มีให้เลือกหลากหลาย 
หากใครที่ก าลังมองหา น้ าหอม เครื่องปะดับ แว่นตา นาฬิกา กระเป๋า รองเท้า ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
และของที่ระลึกต่างๆ พร้อม เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง The Royal Theater หรือ ห้อง Two70° 
และ ท่านยังสามารถท่องราตรีบนเรือส าราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ ได้
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ตลอดทั้งคืน 
หมำยเหตุ**    กรุณำตรวจว่ำ ท่ำนต้องไปรับหนังสือเดินทำง (passport) ของท่ำนคืน ในเวลำและสถำนที่ไหนบนเรือ

คืนนี้ท่ำนจะได้รับ แท็กกระเป๋ำตำมสีต่ำงๆ จำกทำงเจ้ำหน้ำที่เรือ กรุณำวำงกระเป๋ำของท่ำนไว้ที่หน้ำ
ห้องพัก ก่อนเวลำเที่ยงคืน ท่ำนควรเตรียมกระเป๋ำใบเล็กไว้ใส่สัมภำระ ก่อนที่จะออกจำกเรือในเช้ำวัน
ถัดไป 

 
 
  
 
 
 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกรำคม 2563  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้ำ บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café ชั้น 14  
06.00 น. เรือส ำรำญ Spectrum of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal 

โดยสวัสดิภาพ เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามที่เจ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามหมายเลขบนแท็กสี
กระเป๋าของท่าน ** ส ำคัญมำกตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ ** 

  
 
 
 
 
 
07.00 น. น าพาท่านเดินทางด้วยรถบัสสู่ วัดหวังต้ำเซียน ขอพรต้อนรับปีใหม่ เพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ท่านทั้งหลาย วัด

แห่งนี้ขึ้นชื่อด้านการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และไฮไลท์เด็ดของที่นี่ คือ เทพเจ้าหยกโหลว หรือเทพเจ้าแห่ง
จันทรา ซึ่งโด่งดังและมีชื่อเสียงในเรื่องการขอพรความรัก การขอคู่ครองมากๆ  
หลังจากนั้น พาท่านชม โรงงำนจิวเวลรี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ และ
จ าหน่ายเครื่องประดับหลากหลาย ซึ่งท่านสามารถเลือกเป็นของขวัญได้ตามใจชอบ 

เที่ยง น ำท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรท้องถิ่น 
บ่าย และ พลาดไม่ได้ ที่จะพาท่านไปช้อปปิ้งอิสระแบบจุใจที่ ย่ำนจิมซำจุ่ย ย่านดังของฮ่องกงแบบจัดเต็มก่อน

กลับ ได้เวลาอันสมควร น าทุกท่านสู่ สนามบินเชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง 
18.55 น.  ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG 639 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
20.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Spectrum of the Seas 
                
                    Interior ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง                       Ocean View Balcony ห้องพักมีระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป่ำ วันที่ 29ธ.ค.62-2ม.ค.63 

INTERIOR (ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 

รำคำท่ำนละ พัก 2 ท่ำน / ห้อง 
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

51,500 บำท / ท่ำน 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 
(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

รำคำท่ำนละ พัก 2 ท่ำน / ห้อง 
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

57,000 บำท / ท่ำน 

**หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง** 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อ้ำงอิงจำกระบบกำรจองของ Royal caribbean Cruise Line ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตรำนี้รวม: 

 ตั๋วเรือ Spectrum of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือส าราญฯ ในแบบที่คุณเลือก   

 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด ของสายการบินไทย  

 อาหารและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ 

 ภาษีท่าเรือ 

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ 

 ค่าทิปไกด์ 

 ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 ทัวร์เวียดนาม และ ฮ่องกง ตามท่ีระบุ  

 ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ่ 
อัตรำนี้ไม่รวม: 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหาร และเครื่องดืมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 70 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันท า
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 65 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 
 ผู้เดินทางจะได้รับเอกสารยืนยันการจอง และรายละเอียดการจอง 

 ผู้เดินทางจะได้รับตั๋วเรือโดยประมาณ 30 วันท าการ ก่อนเดินทาง 
เงื่อนไข  

 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

 น้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากน้ าหนั กสัมภาระของ
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ท่านเกินตามที่สายการบินก าหนด ท่านต้องช าระค่าส่วนเกินเอง 

 อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม เช่น อาหาร
เมนูพิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัยสามารถสอบถามได้
จากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเรือให้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพ่ือความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของก าหนดการโดยรวม 

 การน าสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือ
ผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

 สายการบินอาจเปลี่ยนเครื่อง (aircraft)  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว 
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

หมำยเหตุ  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การ
นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการ หลบหนีเข้าเมือง  
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ้น... 

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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