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ทริปล่องเรือส ำรำญ Costa Firenze ขึ้น-ลง แหลมฉบัง 6 วัน 5 คืน 
เส้นทำง แหลมฉบงั - สีหนุวิวล์ - ฟูห้มี (โฮจิมินห์) - แหลมฉบัง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรือส ำรำญ “คอสต้ำ ฟิเรนเซ่” อันงดงำมล ำนี้ออกแบบมำเพ่ือแสดงถึงควำมงำมของเมืองฟลอเรนซ์ แห่งประเทศอิตำลี  จ ำลอง
ควำมรู้สึกของกำรเดินเล่นในถนนและจัตุรัสของเมืองฟลอเรนซ์  ดึงดูดให้ท่ำนก้ำวเข้ำสู่โลกแห่งศิลปะและรื่นรมย์ไปกับ
บรรยำกำศแห่งทุ่งทอสคำน่ำที่น่ำประทับใจเสมือนหนึ่งท่องไปในดินแดนอิตำลีอย่ำงแท้จริง    
“คอสต้ำ ฟิเรนเซ่” รองรับผู้โดยสำรได้มำกถึง 5,246 คน  มีส่วนบริกำรถึง 15 ชั้น เอำใจนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ด้วยกำร
บริกำรจำกพนักงำนที่เต็มไปด้วยพลังควำมสนุกสไตล์อิตำเลี่ยน  
 เต็มอ่ิมไปกับอำหำรรสเลิศท่ีคัดสรรวัตถุดิบอย่ำงดีมำต้อนรับท่ำนตลอดทั้งวัน ตั้งแต่มื้อสุดหรูจำกเชฟมิชชิลิน 3 ดำว ไป

จนถึงมื้ออร่อยถูกปำกชำวเอเชียอย่ำงเทปันยำกิ หรือหม้อร้อนฮอตพอต พร้อมด้วยบำร์ เลำจน์ คำสิโน และโชว์ที่สลับ
สับเปลี่ยนไม่ซ้ ำทุกค่ ำคืน 
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 น ำท่ำนก้ำวเข้ำสู่โลกแห่งแฟชั่นกับกำรแสดงแฟชั่นโชว์จำกแบรนด์ดังระดับโลกอย่ำง BVLGARI  รวมถึงร้ำนปลอดภำษี
ให้ท่ำนจับจ่ำยอย่ำงจุใจ  

 เพลิดเพลินไปกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ ไม่ว่ำจะเป็นสระว่ำยน้ ำ สวนน้ ำสไลด์เดอร์ และสระจำ
กุซ่ีที่มีบริกำรทั้งกลำงแจ้งและในร่ม ยิม ลู่วิ่ง ส ำหรับคนรักกำรออกก ำลัง รวมถึงกำรพักผ่อนอย่ำงเต็มอ่ิมด้วยกำรเลือก
รับบริกำรจำกสปำระดับโลก 

 ควำมสนุกไม่มีวันสิ้นสุดกับกิจกรรมต่ำงๆ ที่สลับสับเปลี่ยนตลอดทั้งวัน รวมถึงคลับส ำหรับเด็กมีมีกิจกรรมที่เหมำะกับวัย
เด็กโดยเฉพำะ  

  

 

5 สิทธิพิเศษจองด่วน ภำยใน 31 มี.ค. 63 นี้เท่ำนั้น 
< ฟรี Upgrade จำก Classic to Premium Type [ห้องพักชั้นบน] 
< ฟรี รถรับ – ส่ง | กรุงเทพ – ท่ำเรือ – กรุงเทพ  
< ฟรี เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี [นับจำกวันเดินทำง] หรือ ผู้ใหญ่ช ำระเพียง 

50% กรณีพักเป็นเตียงที่ 3 หรือ 4 ในห้อง [รับสิทธิ์ 1 ท่ำน ต่อ 1 ห้อง]  
< ลด ค่ำมัดจ ำทันที 50% เหลือช ำระ เพียง 5,000 บำทต่อท่ำน  
< ลด ทันที ห้องละ 1,000 บำท ส ำหรับผู้สูงอำยุ อำยุเกิน 60 ปี  

[นับจำกวันเดินทำง]  

เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำที่ทัวร์ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ส ำหรับห้อง Inside / Outside / Balcony ผู้ใหญ่ ท่ำนละ USD 77.50 / 

เดก็อำยุ 12- 4 ปี USD 38.75  (เดก็อำยุน้อยกว่ำ 4 ปี ฟรีค่ำทิปบนเรือ) 
ไม่รวม ค่ำทิปบนเรือ ส ำหรบัห้อง Mini Suite / Suite  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ USD 92.50 / เด็กอำยุ 12- 4 ปี USD 

46.25  เด็กอำยุน้อยกว่ำ 4 ปี ฟรีค่ำทิปบนเรือ) 
ไม่รวม ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง, ไม่รวมค่ำทิป เจ้ำหน้ำที่ทวัร์ไทยคอยใหบ้ริกำร  

 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทวัร์แลว้ ทำงบริษัทฯจะถือวำ่ท่ำนเขำ้ใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผูเ้ดินทำง โปรดศกึษำเงื่อนไขกำรจองทวัร์ และกำรยกเลกิทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 27ต.ค.-1พ.ย.63         รำคำเร่ิมต้นที่  18,900.-    (พักบนเรือห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันเดินทำง รำยกำร 

D 1 
27 ต.ค. 63 (อังคำร) 
กรุงเทพ-แหลมฉบัง 

 

09:00 ผู้เดินทำงพร้อมกัน ณ สถำนทีนัดหมำย 
          ออกเดินทำงสู่ท่ำเรือแหลมฉบัง เพื่อท ำกำรเช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ 
“กรุณำเช็คอินขึ้นเรืออย่ำงน้อย 2 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจำกท่ำ” 
17:00 เรือออกจำกท่ำ มุ่งหน้ำสู่เมืองสีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชำ  

พักบนเรือ Costa Firenze 

D 2 
28 ต.ค. 63 (พุธ) 

สีหนุวิลล ์
 

@ สีหนุวิลล์ @    เรือจอด 10:00 – 20:00 
ซื้อทัวร์กับเรือ หรือ อิสระเที่ยวเอง 
สถำนที่หน้ำสนใจ : 
< Ream National Park 
< Ou Chheuteal Beach 
< Golden Lion [Photo Stop] 

          

พักบนเรือ Costa Firenze 

D 3 
29 ต.ค. 63 (พฤหัส) 

ล่องทะเล 

@ Sea @ 
สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ   

 
พักบนเรือ Costa Firenze 

D 4 
30 ต.ค. 63 (ศุกร์) 
ฟูมำย (โฮจิมินห์) 

@ ฟูห้มี @   เรือจอด 07:00 – 18:00 
ซื้อทัวร์กับเรือ หรือ อิสระเที่ยวเอง 
สถำนที่หน้ำสนใจ : 
< นครโฮจิมินห์  (จำกท่ำเรือใช้เวลำประมำณ  2 ชม.) 
< เมืองหวุงเต่ำ (จำกท่ำเรือ 1.30 ชม.) 

 

พักบนเรือ Costa Firenze 

D 5 
31 ต.ค. 63 (เสำร์) 

ล่องทะเล 

@ Sea @ สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 

 
พักบนเรือ Costa Firenze 

D 6 
01 พ.ย. 63 (อำทิตย์) 
แหลมฉบัง – กรุงเทพ 

@ แหลมฉบัง @    เรือจอด 08:00 
ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ  
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วัดเดินทำง ท่ำเรือ เวลำถึง เวลำออก 

 

อ ~ 27 ต.ค. 63 แหลมฉบัง~ประเทศไทย - 17:00 

พ ~ 28 ต.ค. 63 สีหนุวิลล~์ประเทศกัมพูชำ 10:00 20:00 

พฤ ~ 29 ต.ค. 63 ล่องทะเล - - 

ศ ~ 30 ต.ค. 63 ฟู้หมี~ประเทศเวียดนำม 07:00 18:00 

ส ~ 31 ต.ค. 63 ล่องทะเล - - 

อำ ~ 01 พ.ย. 63 แหลมฉบัง~ประเทศไทย 08:00 - 

 

วันแรก : 27 ตุลำคม 2563 (อังคำร) กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง  

09:00  พร้อมกัน ณ โรงแรมรำมำดำ แม่น้ ำ  
(ฟรี บริกำรรถส่งทีท่่ำเรือแหลมฉบัง  รับกรุงเทพฯ จุดนัดหมำยเดียวเท่ำนั้น) 

น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศสู่ ท่ำเรือแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี   
11:00 ถึงท่ำเรือแหลมฉบัง เพ่ือท ำกำรเช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ “Costa Firenze” เรือส ำรำญขนำดใหญ่ที่จุผู้โดยสำรได้

มำกกว่ำ 5,000 คน มีห้องพัก 2,136 ห้อง พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน โปรดเตรียมเอกสำรที่ต้องใช้
ในกำรเช็คอิน ดังนี้ 

< พำสปอร์ตผู้เดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกว่ำ 6 เดือน  
< ตั๋วเรือ, Boarding Form ของ Costa  
< ใบ ต.ม.ขำเข้ำ - ขำออกประเทศไทย (ส ำหรับชำวต่ำงชำติ)  

เพ่ือผ่ำนขั้นตอนกำรเช็คอิน, กำรตรวจลงตรำหนังสือเดินทำง, กำรตรวจ X-RAY  สัมภำระก่อนขึ้นเรือ 
       * หมำยเหตุ: ทำงเรือจะเปิดให้ท ำกำรเช็คอิน ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนเรือออกจำกท่ำ * 

ขอต้อนรับทุกท่ำนสู่เรือส ำรำญอิตำลีสุดหรู  Costa Firenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระวำงขับน้ ำ  135,500 ตัน  / ควำมยำวของเรือ 323.3 เมตร /  ควำมกว้ำงของเรือ  37.2 เมตร  / จ ำนวน
ผู้โดยสำร สูงสุด 5,246 ท่ำน   

จ ำนวนห้องพัก 2,136  ห้อง /  จ ำนวนชั้นให้บริกำร (Deck)  15 / เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร  2020 
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เมื่อเช็คอินขึ้นเรือแล้ว ท่ำนสำมำรถตรงไปที่ห้องพักของท่ำน ท่ำนจะพบ Costa Card และเอกสำรต่ำงๆ บน
ห้องพักของท่ำน  เชิญท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย  

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบุฟเฟ่ต์บนเรือ ชั้น 10  ตำมอัธยำศัย 
บ่ำย Emergency Drill :  ขอเชิญท่ำนน ำเสื้อชูชีพมำร่วมซ้อมกำรสำธิตระบบควำมปลอดภัยบนเรือที่ทุกท่ำนต้อง

เข้ำร่วม 
   หมำยเหตุ !!!  ทำงเรือจะประกำศเวลำที่แน่นอนในกำรท ำ Emergency Drill  อีกครั้ง   
17:00   เรือออกจำกท่ำมุ่งหน้ำสู่ “สีหนุวิลล์” (Sihanoukville), ประเทศกัมพูชำ 
ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรหลักบนเรือ ตำมรอบที่มีเอกสำรระบุไว้ในห้องพัก หรือ เลือกรับประทำน

อำหำรที่ห้องบุฟเฟ่ต์ตำมอัธยำศัย 
  โดยปกติเวลำอำหำรค่ ำตำมมำตรำฐำนเอเซีย  แบ่งเป็น 2 รอบ  
   รอบแรกเริ่ม  ตั้งแต่เวลำ 17:30  ||| รอบสองเริ่ม ตั้งแต่เวลำ 20:00 

หลังอำหำรเชิญท่ำนสนุกสนำนกับวันเวลำที่สุดแสนอิสระตำมอัธยำศัย อำทิเช่น  เสี่ยงโชคกันที่ห้องคำสิโน, ฟัง
เพลง ณ ห้องเลำจ์น  บำร์เครื่องดื่ม  หรือ ชมโชว์อันตระกำรตำที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียงที่จะสับเปลี่ยน
หมุนเวียนมำให้ท่ำนได้ชมในทุกๆ วัน 

หมำยเหตุ วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได้จำก “Today ~ ข่ำวสำรบนเรือ” อีกครั้ง 

วันที่สอง : 28 ตุลำคม 2563 (พุธ) สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชำ 

Welcome to Sihanoukville  เรือเทียบท่ำ 10:00 - 20:00 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตำมอัธยำศัย 

เช้ำนี้ท่ำนสำมำรถออกก ำลังกำยด้วยกำรจ็อกกิ้ง, ว่ำยน้ ำ หรือ กำรเต้นตำมจังหวะเพ่ือควำมสดชื่น 
10:00 เรือเทียบท่ำที่เมืองสีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชำ  หรือ กรุงพระสีหนุ เมืองที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่ำ “กัมปงโสม” 

เป็นเมืองชำยทะเลยอดนิยมมำกที่สุดของกัมพูชำ เป็นเมืองเอกของจังหวัดสีหนุวิลล์ อยู่ห่ำงจำกกรุงพนมเปญ 
246 กิโลเมตร ก่อตั้งโดยพระบำทสมเด็จพระนโรดม สีหนุเมื่อปี ค.ศ. 1964  
เชิญท่ำนอิสระพักผ่อนบนเรือตำมอัธยำศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทำงเรือ ส ำหรับท่ำนที่จองทัวร์บนฝั่งกับ
ทำงเรือ เชิญทุกท่ำนรอ ณ จุดนัดหมำยที่ทำงเรือแจ้ง เพ่ือรอเรียกลงจำกเรือ  ส่วนท่ำนที่สะดวกเดินทำง
ท่องเที่ยวเอง จะสำมำรถลงจำกเรือได้ภำยหลังตำมท่ีเรือแจ้ง  อย่ำลืมน ำ Costa card ติดตัวมำด้วยทุกครั้งที่ลง
และข้ึนเที่ยวบนฝั่ง   

  สถำนที่ท่องเที่ยวแนะน ำ  
< Ream National Park     อุทยำนแห่งชำติเรียม ให้ท่ำนได้ใกล้ชิดกับธรรมชำติ พบสัตว์หำยำกและวิถีชีวิตชำวพ้ืนเมือง 
< Ou Chheuteal Beach ชำยหำดยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองนี้ 
< Golden Lion [Photo Stop] วงเวียนสิงโตคู่ 
< Sokha Beach [Private beach]      พักผ่อนในรีสอร์ท 5 ดำวบนหำดส่วนตัว 
*แนะน ำซื้อทัวร์เพ่ิมเติม ไม่รวมในรำคำทัวร์* 
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หมำยเหตุ  ท่ำนที่ลงจำกเรือกรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรหลักหรือห้องอำหำรบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

เชิญชมกำรแสดงโชว์อันตระกำรตำที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียงที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมำให้ท่ำนได้ชมใน
ทุกๆ วัน ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 และ ชั้น 5 หรือเลือกเพลิดเพลินกับบำร์และเลำนจ์ต่ำงๆ   หรือเสี่ยงโชคกับ
คำสิโน  รวมถึงช้อปปิ้งในร้ำนค้ำปลอดภำษีบนเรือ 

 
20:00  เรือออกจำกท่ำมุ่งหน้ำสู่ “ฟูมำย (โฮจิมินห์)มิ 

หมำยเหตุ วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได้จำก “Today ~ ข่ำวสำรบนเรือ” อีกครั้ง 

วันที่สำม : 29 ตุลำคม 2563 (พฤหัส) ล่องทะเล 

@ Sea @ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
เชิญท่ำนพักผ่อนอย่ำงอิสระเลือกสนุกสนำนกับกิจกรรมบันเทิงหลำกหลำยบนเรือ หรือใช้ Facilities ต่ำง ๆ ที่
มีอยู่มำกมำย :  อำทิเช่น ยำมเช้ำท่ำนสำมำรถสนุกสนำนกับกำรออกก ำลังกำยด้วยกำรเต้นตำมจังหวะกับ
คอสต้ำทีม เพ่ือควำมสดชื่น หรือชมกำรสำธิตกำรท ำอำหำรกับเชฟมืออำชีพ,  ร่วมสนุกสนำนและลุ้นไปกับ
ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันปิงปองทัวร์นำเม้นต์  เป็นต้น 
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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรหลัก หรือ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ   

ยำมบ่ำย  ร่วมสนุกสนำนกับกำรเต้นรุมบ้ำกับแดนเซอร์มืออำชีพ,  เลือกฟังเพลงไปกับแนวเพลงที่ท่ำนชื่นชอบ,  ชวนก๊วน

เพ่ือนๆ ที่ชื่นชอบกำรเล่นไพ่นกกระจอกมำสนุกสนำนไปด้วยกัน (มีค่ำบริกำรจองโต๊ะ  - ไม่รวมในรำยกำร),   

เพลินเพลิดและผ่อนคลำยกับคอร์สสปำ ซึ่งทำงเรือมีโซนสปำที่หรูหรำไว้ให้บริกำรท่ำน  (ค่ำใช้จ่ำยสปำไม่รวม

ในรำยกำรนี้),    

 
ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรหลัก หรือ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ  

ค่ ำวันนี้ เชิญร่วมสนุกสนำนไปกับ  ”Golden Party” หรือ รำตรีสีทอง ร่วมแต่งกำยธีมสีทองอร่ำมตำ  และ
มำร่วมกันเต้นร ำตำมจังหวะ ดนตรีอันเร้ำใจ เพ่ือท ำให้รำตรีแห่งค่ ำคืนนี้เป็นของเรำ  

 
หมำยเหตุ วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได้จำก “Today ~ ข่ำวสำรบนเรือ” อีกครั้ง 

 พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ Costa Firenze   

วันที่สี่ : 30 ตุลำคม 2563 (ศุกร์) ฟูมำย (โฮจิมินห์), เวียดนำม 

Welcome to Phu My   เรือเทียบท่ำ 07:00 - 18:00  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

07:00  เรือจอดเทียบท่ำท่ีท่ำเรือ “ฟูมำย” (Phu My), ประเทศเวียดนำม 

  ขอต้อนรับท่ำนสู่ ประเทศเวียดนำม  ประเทศที่ได้ชื่อว่ำมีชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันออกยำวจำกเหนือจรดใต้ เป็น

ระยะทำงถึง 3,260 กิโลเมตร และเป็นปำกทำงแม่น้ ำที่เรียกว่ำ "มังกรเก้ำสำย" ท่ำเรือฟูมำย เป็นหนึ่งในท่ำเรือ

ส ำคัญ ถือเป็นประตูสู่เวียดนำมตอนใต้   ตั้งอยู่ห่ำงจำกนครโฮจิมินห์ ออกไปเพียง 67 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำร

เดินทำง โดยประมำณ 1.30 ชั่วโมง  
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เชิญท่ำนอิสระพักผ่อนบนเรือตำมอัธยำศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทำงเรือ ส ำหรับท่ำนที่จองทัวร์บนฝั่งกับ

ทำงเรือ เชิญทุกท่ำนรอ ณ จุดนัดหมำยที่ทำงเรือแจ้ง ส่วนท่ำนที่สะดวกเดินทำงท่องเที่ยวเอง จะสำมำรถลง

จำกเรือได้ภำยหลังตำมท่ีเรือแจ้ง   

อย่ำลืมน ำ Costa card ติดตัวมำด้วยทุกครั้งที่ลงและข้ึนเที่ยวบนฝั่ง   

  สถำนที่ท่องเที่ยวแนะน ำ : 

นครโฮจิมินห์ (จำกท่ำเรือใช้เวลำประมำณ 1.30 - 2.00 ชม.) เมืองหวุงเต่ำ (จำกท่ำเรือ 1.00 - 1.30 ชม.) 

< Notre Dame Cathedral of Saigon ~ โบสถ์คำทอลิค   Thuy Van  ~ หำดถุ่ยวัน 

< Saigon Central Post Office ~ อำคำรไปรษณีย์  Lang Ca Ong ~ วัดปลำวำฬ 

< Tan Dinh Church ~ โบสถ์สีชมพู  White Palace Villa Blanche ~ วิลล่ำบลองเช่ 

< President Ho Chi Minh Statue ~จัตุรัสกลำงเมือง  Niet Ban Tinh Xa Pagoda ~ วัดพระนอน 

< Ho Chi Minh City Hall ~ ศำลำกลำง  วัด Tinh Xa Ngoc Bich  

 
                     หมำยเหตุ  ท่ำนที่ลงจำกเรือกรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรหลักหรืออิสระตำมอัธยำศัย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ    

เชิญร่วมสนุกสนำน และ เพลิดเพลิน กับกิจกรรมต่ำงๆ ที่ได้รับกำรคัดสรรไว้บนเรือส ำรำญ  

18:00    เรือออกจำกท่ำกลับสู่ “ท่ำเรือแหลมฉบัง” ประเทศไทย 

หมำยเหตุ วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได้จำก “Today ~ ข่ำวสำรบนเรือ” อีกครั้ง 

วันที่ห้ำ : 31 ตุลำคม 2563 (เสำร์) ล่องทะเล 

@ Sea @ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตำมอัธยำศัย 

เชิญท่ำนพักผ่อนอย่ำงอิสระเลือกสนุกสนำนกับกิจกรรมบันเทิงหลำกหลำยบนเรือ หรือใช้ Facilities ต่ำง ๆ ที่
มีอยู่มำกมำย : อำทิเช่น จ๊อกกิ้งไปตำมลู่บนดำดฟ้ำเรือ,  หรือจะร่วมกำรเต้นตำมจังหวะกับคอสต้ำทีม เพ่ือ
ควำมสดชื่น,  ชมกำรสำธิตกำรท ำคอลเทลกับบำร์เทนดี้มืออำชีพ เป็นต้น 
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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตำมอัธยำศัย   
ยำมบ่ำย  ร่วมฉลองและสนุกสนำนกับปำร์ตี้หน้ำกำกหลำกสีแบบเทศกำลคำลนิวัลของอิตำลี   “Carnival of 

Viareggio” 

 
ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรหลักบนเรือ หรือ ห้องอำหำรแบบบุฟเฟ่ต์  

ค่ ำคืนนี้สนุกสนำนไปกับกำรเสี่ยงโชคในคำสิโน หรือ ลุ้นไปกับตู้สล็อตแมสชีน ตำมอัธยำศัย  (สำมำรถดู

รำยละเอียดกิจกรรมได้จำก “Today”  อีกครั้ง)  

คืนนี้   ขอให้ท่ำนน ำกระเป๋ำใหญ่ ที่ผูกป้ำยติดกระเป๋ำใหม่ เรียบร้อยแล้ว วำงไว้หน้ำห้อง ภำยในเวลำที่เรือ

ก ำหนด (ตรวจสอบเวลำจำก “Today”)   ทำงเจ้ำหน้ำที่เรือจะน ำไปเก็บ และ น ำลงจำกเรือให้ท่ำน

เพ่ือควำมสะดวกในกำรขึ้นฝั่งเมื่อเรือเทียบท่ำที่แหลมฉบัง เรียนแนะน ำให้ท่ำนเตรียมกระเป๋ำใบเล็ก

ส ำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวเพ่ือลงจำกเรือในวันรุ่งขึ้น 

หมำยเหตุ วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได้จำก “Today ~ ข่ำวสำรบนเรือ” อีกครั้ง 
 พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ Costa Firenze   

Welcome Back to Leam Chabang   เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 08:00 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรหลักหรือห้องอำหำรบุฟเฟ่ต์บนเรือตำมอัธยำศัย 

07:00 ขอให้ทุกท่ำนจัดเก็บกระเป๋ำสัมภำระให้เรียบร้อย  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ  

08:00  เรือเทียบท่ำเรือ แหลมฉบัง, ประเทศไทย  

หลังจำกตรวจรับสัมภำระ และ ผ่ำนขั้นตอนตรวจลงตรำหนังสือเดินทำง พร้อมพิธีกำรทำงศุลกำกรแล้ว   

น ำท่ำนเดินกลับทำงสู่กรุงเทพมหำนคร  

วันที่หก : 01 พฤศจิกำยน 2563 (อำทิตย์) แหลมฉบัง - กรุงเทพฯ  
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(ฟรี บริกำรรถส่งที่กรุงเทพฯ เพียงจุดนัดหมำยเดียวเท่ำนั้น) 

เที่ยง  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ       

หมำยเหตุ วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได้จำก “Today ~ ข่ำวสำรบนเรือ” อีกครั้ง 

 

 

5 สิทธิพิเศษจองภำยใน 31 มี.ค. 63 นี้เท่ำนั้น 
< ฟรี Upgrade จำก Classic to Premium Type [หอ้งพักชั้นบน] 
< ฟรี รถรับ – ส่ง | กรุงเทพ – ท่ำเรือ – กรุงเทพ  
< ฟรี เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี [นับจำกวันเดินทำง] หรือ ผู้ใหญ่ช ำระเพียง 

50% กรณีพักเป็นเตียงที่ 3 หรือ 4 ในห้อง [รับสิทธิ์ 1 ท่ำน ต่อ 1 ห้อง]  
< ลด ค่ำมัดจ ำทันที 50% เหลือช ำระ เพียง 5,000 บำทต่อท่ำน  
< ลด ทันที ห้องละ 1,000 บำท ส ำหรับผู้สูงอำยุ อำยุเกิน 60 ปี  

[นับจำกวันเดินทำง]  
 

 

ประเภทห้องพักบนเรือ 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (บำท) งดแถมกระเป๋ำ วันที่  27ต.ค.-1พ.ย. 63 

Inside 
ห้องด้ำนใน 

Outside 
ห้องมีหน้ำต่ำง 

Balcony 
ห้องมีระเบียง 

Mini Suite Suite 

CLASSIC 18,900 22,900 26,900 

35,900 39,900 PREMIUM 21,000 24,900 29,900 
STAR  25,900 N/A 32,900 

พักเดี่ยว เพ่ิมท่ำนละ 12,000 N/A 

เตียง 3th & 4th ผู้ใหญ่ 13,000 17,000 

เตียง 3th & 4th  

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 
10,000 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
1. กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 10,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์  พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่
ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย)  และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (จองตั้งแต่วันที่ 15ก.พ.63 เป็นต้นไป) 
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2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระภำยในวันที่ 30เม.ย.63  (กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำร
จ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 

* กรณีจองทัวร์ตั้งแต่วันที่ 1พ.ค.63  โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำนี้รวม 

 ค่ำห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 5 คืน (พักสองท่ำนต่อห้อง) /  ภำษีท่ำเรือ  

 อำหำรทุกม้ือบนเรือ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ) 

 ค่ำประกันภัยอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 
อัตรำนี้ไม่รวม 
 ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี), ค่ำทัวร์บนฝั่ง, ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว, ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%, ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%, ค่ำประกันอุบัติเหตุอ่ืน ๆ  
 ค่ำทิปบนเรือ ส ำหรับห้อง Inside / Outside / Balcony ผู้ใหญ่ ท่ำนละ USD 77.50 / เด็กอำยุ 12 – 4 ปี USD 

38.75 / เด็กอำยุน้อยกว่ำ 4 ปี ฟรีค่ำทิปบนเรือ 
 ค่ำทิปบนเรือ ส ำหรับห้อง Mini Suite / Suite  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ USD 92.50 / เด็กอำยุ 12 – 4 ปี USD 46.25 / เด็ก

อำยุน้อยกว่ำ 4 ปี ฟรีค่ำทิปบนเรือ 
เงื่อนไขกำรจอง  : ส่งจองพร้อมหน้ำหนังสือเดินทำง 
เงื่อนไขกำรยกเลิก  :    ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินในทุกกรณี 
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง, จ ำนวนห้องพักบนเรือและสำยกำรบินที่ยังว่ำงอยู่ 

หมำยเหตุ 

1. ส ำหรับผู้เดินทำง พำสปอร์ต ต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน (180 วัน) นับจำกวันเดินทำง 
2. สตรีที่มีอำยุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดำห์ ทำงเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
3. ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 เดือน ทำงเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
4. ในกรณีชำวต่ำงชำติ กรุณำตรวจสอบเรื่องวีซ่ำก่อนจอง และ ต้องมีวีซ่ำพร้อมก่อนเดินทำง (ไม่รวมในค่ำใช้จ่ำย)  
5. กำรอนุมัติวีซ่ำขึ้นอยู่กับควำมสมบูรณ์ของเอกสำรของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็น

เพียงตัวแทนในกำรยื่นเท่ำนั้น 
6. กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้ผู้เดินทำงเข้ำหรือออกประเทศ ทำงบรษิัทฯ ไม่สำมำรถคืนค่ำทัวร์ให้ได้ 
7. ** ส ำคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ที่ท่ำนช ำระมำแล้ว  หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำเมือง อัน

เนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำ
เมืองด้วยตัวของท่ำนเอง  และกำรพิจำรณำเป็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองเท่ำนั้น ทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
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8. ระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และไม่
สำมำรถขอคืนค่ำบริกำรได ้

9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย  อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้
เหมำะสมตำมสภำพอำกำศและฤดูกำล 

10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม  ซึ่งเป็นไปตำมโปรแกรมกำรเดินทำงของทำงเรือเป็น
หลัก  โดยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  ทั้งนี้จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็น
ส ำคัญ 

11. หำกท่ำนได้ท ำกำรจอง และ ช ำระเงินมัดจ ำ หรือ เต็มจ ำนวนแล้ว ทำงบริษัท ถือว่ำท่ำนยอมรับในเงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้ำงต้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

 
 

 

เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำร
จลำจล เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำร
เจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำหรือออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

Cabin / ประเภทห้องพัก: Costa Firenze ห้องพักสไตล์อิตำเลียน ถูกออกแบบตกแต่งโดยให้สีสันที่ชวนให้
นึกถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยำกำร Florentine สะท้อนแนวคิดวิถีชีวิตของชำวอิตำลีซึ่งทุกรำยละเอียดมี
ควำมส ำคัญ ห้องสวีทได้ตกแต่งที่โดดเด่นด้วยสไตล์ ท่ำนจะรับควำมสะดวกสบำย พร้อมชื่นชมควำมสง่ำงำม
ระหว่ำกำรล่องเรือของท่ำนได้อย่ำงเต็มที่ 
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ห้องพักแบบ Premium & Classic Type 

Balcony Premium Balcony Classic [Cove] Outside Inside 

    
Size : 14.50 m2 

Deck : 6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 14.50 m2 

Deck : 2 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 13.00 m2 

Classic Deck : 1 
Premium Deck : 1, 2, 3, 6, 7, 9, 
10, 11, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 11.80 m2 

Classic Deck : 1, 2 
Premium Deck : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

    
 

ห้องพักแบบสวีต และ สตำร ์

Suite Mini Suite Balcony Star Inside Star 

    

Size : 21.10 m2 

Deck : 7, 9, 11, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 17.00 m2 

Deck : 6, 7, 8,  
Max : 2 Pax 

Size : 14.50 m2 
Deck : 5 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 11.80 m2 

Deck : 5 
Max : 2 – 4 Pax 

สิทธิพิเศษ เฉพำะ ส ำหรับท่ำนที่เข้ำพัก ห้อง Suite & Star Type 
< 24 Hours Butler Service.      <   Dedicated staff available to help you book shore excursion.  
< Reserved Restaurant exclusively for Suite & Star guests.  <   Exclusive unlimited access to Della Moda Lounge (deck 5) 
< Welcome gift/ Welcome drink/ Welcome fruit basket.  <   Complimentary 2 bottle of water in cabin [On Embark day]. 
< Complimentary Iron services hold sailing [Except Embark & Disembark day]. <    Complimentary amenity kit in bathroom.   
< Choice of pillows (pillow menu).     <   Exclusive VIP Party. 
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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. กำรประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล 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. ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุและสุขภำพ / 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 กำรรับกำรรักษำพยำบำลคร้ังแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

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

3. กำรเคลื่อนย้ำยฉุกเฉินและกำรสง่ศพกลบัประเทศ / 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. กำรบริกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ฉกุเฉิน / Emergency Medical 
Assistance         

4.1 กำรเยี่ยมผู้เอำประกันภัยในต่ำงประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 กำรส่งตัวผู้เยำว์กลบัประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 กำรค้นหำ กำรช่วยชีวิต และกำรกู้ภัย / Search, rescue and recovery 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

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

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

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสยีหำยของสัมภำระในกำรเดินทำง / Loss or 
damage of personal baggage 

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

8. กำรลำ่ช้ำของกำรเดินทำง / 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 กำรล่ำช้ำของสัมภำระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 กำรจ้ีโดยสลัดอำกำศ / 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. กำรสญูหำยของหนงัสือเดินทำง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก / 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. เงินชดเชยรำยได้ระหว่ำงรักษำตัวในโรงพยำบำลต่ำงประเทศ / 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 

หมำยเหตุ 
        * อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิน้เชงิจำกอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จำ่ย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลับประเทศไทย / 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 

แผนรำยปี เดินทำงไม่จ ำกัดคร้ัง แต่ละคร้ังไม่เกินจ ำนวนวันที่ระบ ุ/ 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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