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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Costa Firenze 
ขำไป โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ หรอื ไทยไลอ้อนแอร ์

หรือ สกูต๊ แอร์ไลน์ หรอื เจ็ทสตำร์แอร์เวย์ / ขำกลับโดยรถปรับอำกำศ 
เส้นทำง สิงคโปร ์- ล่องน่ำนน  ำ - เกำะสมุย - แหลมฉบัง 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกำร เปิดตัวครั งแรกของเรือส ำรำญ Costa Firenze 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

เดินทำงพร้อมหวัหน้ำทัวร์ ดูแลตลอดกำรเดินทำง 
รวม ตั๋วเคร่ืองบิน - ที่พักบนเรือส ำรำญ Costa Firenze 3 คืน  

ฟรี บริกำรรถรับส่ง สนำมบิน - ท่ำเรือมำรินำเบย์ / ท่ำเรือแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ  
อัตรำนี ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ  ท่ำนละ USD 46.50 (ช ำระเองบนเรือ) - ไม่รวมค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง 

ไม่รวม ค่ำประกันภัยบนเรือ 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 20-23 ต.ค. 63               รำคำเริ่มต้นที่ 17,999.- (พักบนเรือห้องไม่มหีน้ำต่ำง) 

วันที่ ท่ำเรือ เรือถึง เรือออก 

20 ต.ค. 
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เช็คอินลงเรือ
ส ำรำญ Costa Firenze 

- 17:00 น. 

21 ต.ค. ล่องน่ำนน  ำ - - 
22 ต.ค. เกำะสมุย (ไทย) 07:00 น. 18:00 น. 

23 ต.ค. แหลมฉบัง (ไทย) - กรุงเทพฯ 08:00 น. - 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                              VS080120 

Page 2 of 12  

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) หรือ กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินชำงฮี - ท่ำเรือ มำรินำเบย์ - 
เช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa Firenze - Depart 17.00 PM 

วันที่2 At Sea (Cruising) น่ำนน  ำสำกล - พักผอ่น หรือท ำกิจกรรมหลำกหลำยบนเรือ 

วันที่3 
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่ำเกำะสมุย - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื อทัวร์เสริม (สอบถำมค่ำบริกำรบนเรือ) 
- Departure 18:00 PM 

วันที่4 
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่ำแหลมฉบัง - ฟรี บริกำรรถรับจำกท่ำเรือ สู่ จุดนัดหมำย กรุงเทพฯ (จุดนัดหมำย
เดียวเท่ำนั น โปรดสอบถำมเพิ่มเติม) 

 

วันอังคำรที่ 20 ต.ค. 63  กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ 

เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **แอร์เอเชีย** 
05.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำร 1 เคำน์เตอร์สำยกำรบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอย

ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนเดินทำง 
07.00 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินชำงฮ ีประเทศสิงคโปร์ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 359 
10.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจำกผ่ำนขั นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร

เรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือ มำรินำเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพ่ือเช็คอินลงเรือ
ส ำรำญ Costa Firenze 

 
หรือ เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **ไทยไลอ้อนแอร์** 
05.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำร 1 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่

คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนเดินทำง 
07.40 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินชำงฮ ีประเทศสิงคโปร์ โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 100 
11.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจำกผ่ำนขั นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร

เรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือ มำรินำเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพ่ือเช็คอินลงเรือ
ส ำรำญ Costa Firenze 

 
หรือ เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **สกู๊ต** (ขึ นที่สนำมบินสุวรรณภูมิ)  
06.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบิน สกู๊ต โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและอ ำนวย

ควำมสะดวกก่อนเดินทำง 
08.40 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินชำงฮ ีประเทศสิงคโปร์ โดยสำยกำรบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ TR 609 
12.10 น. เดินทำงถึง สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจำกผ่ำนขั นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร
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เรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือ มำรินำเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพ่ือเช็คอินลงเรือ
ส ำรำญ Costa Firenze 

 
หรือ เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **เจ็ทสตำร์** (ขึ นที่สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
06.30 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบิน เจ็ทสตำร์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและ

อ ำนวยควำมสะดวกก่อนเดินทำง 
09.25 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินชำงฮ ีประเทศสิงคโปร์ โดยสำยกำรบิน เจ็ทสตำร์ เที่ยวบินที่ 3K 512 
12.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจำกผ่ำนขั นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร

เรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือ มำรินำเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพ่ือเช็คอินลงเรือ
ส ำรำญ Costa Firenze 

 
 
 
 
 
 เดินทำงถึงท่ำเรือ มำรินำเบย์ (Marina bay Cruise Center) น ำทุกท่ำนท ำกำรเช็คอินเพ่ือลงเรือ

ส ำรำญ Costa Firenze เรือล ำใหม่ล่ำสุด เป็นเรือสัญชำติอิตำเลี่ยน ภำยในตกแต่งสไตล์ยุโรป  
 ท่ำนสำมำรถรับทรำบรำยละเอียดของกิจกรรมต่ำงๆ ที่เรือส ำรำญ Costa Firenze จะจัดขึ นในวันถัดไป

ได้จำกเอกสำร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่ำนทุกคืน** 
 *** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล 

(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ
แต่ล่ะท่ำนได้ จำกแผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

 
17.00 น. เรือส ำรำญ Costa Firenze ล่องออกจำกท่ำเรือมำรินำเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพ่ือมุ่งหน้ำสู่

เกำะสมุย 
ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 
 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa Firenze - ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 Canal Grande Restaurant    ชั น 3 และ 4 
 Marco Polo Restaurant    ชั น 3  
 Lido Marketplace Restaurant    ชั น 10 (Buffet) 
 ห้องอำหำรพิเศษท่ีให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa Firenze - เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
 La Fioretina Steakhouse    ชั น 5 
 Frutti di Mare (Seafood)    ชั น 5 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                              VS080120 

Page 4 of 12  

 Ristorante Casanova     ชั น 5 
 Teppanyaki      ชั น 5 
 Hot Pot      ชั น 5 
 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริกำรพร้อมไปกับควำมเพลิดเพลินในกิจกรรมต่ำงๆ ที่ได้รับกำรคัดสรรไว้บน

เรือส ำรำญ Costa Firenze 
หมำยเหตุ  ทุกท่ำนสำมำรถเลือกซื อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่ำงที่อยู่บนเรือส ำรำญตลอดกำรเดินทำง เพียง

ใช้ CRUISE CARD ในกำรสั่งซื อ รำยละเอียดของแพคเกจสำมำรถขอได้จำกเจ้ำหน้ำที่บนเรือส ำรำญ 

วันพุธที่ 21 ต.ค. 63 ล่องน่ำนน  ำสำกล 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 
 อิสระให้ท่ำนได้พักผ่อนตำมอัธยำศัยในห้องพักของท่ำน หรือเลือกที่จะไปออก ก ำลังกำยรับอรุณด้วยกำร

จ๊อกกิ งบนชั นดำดฟ้ำ หรือหำกต้องกำรฟิตร่ำงกำยท่ำนควรเลือกใช้บริกำรของห้อง Fitness Center ส่วน
ท่ำนที่ชื่นชอบกำรช้อปปิ้ง ก็สำมำรถเพลิดเพลินไปกับกำรเลือกชม เลือกซื อ สินค้ำที่ระลึก สินค้ำแบรนด์
ต่ำง ๆ ที่ร้ำน Duty Free ซึ่งรำคำถูกมำกๆ บนเรือส ำรำญ Costa Firenze ส ำหรับท่ำนที่ชอบกำรเสี่ยง
ดวง บนเรือส ำรำญมีห้อง Casino ทั งนี ยังสำมำรถเข้ำคลำสต่ำงๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้ำ เช่น 
กำรสอนเต้นร ำ กำรสอนแกะสลัก กำรท ำอำหำร กำรสอนพับผ้ำขนหนูรูปสัตว์ต่ำง ๆ กำรสอนนวดแบบ
ผ่อนคลำย และอ่ืน ๆ อีกมำกมำย ที่ทำงเรือส ำรำญจัดไว้ตอบสนองควำมต้องกำรของท่ำนได้เป็นอย่ำงดี  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
บ่ำย อิสระให้ท่ำนได้เลือกใช้บริกำร หรือเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส ำรำญ Costa  

Firenze ตำมอัธยำศัยอำทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & Crafts 
for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่ Disco 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
 หลังอำหำรค่ ำ ชมกำรแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่ำน 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ต.ค. 63 เกำะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื อทัวร์เสริมบนฝั่ง) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
07.00 น. เรือส ำรำญ Costa Firenze จอดทอดสมอเกำะสมุย 
 *** อิสระให้ท่ำนเลือกซื อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทำงเรือมีบริกำรค่ะ*** 
 กำรเดินทำงบนเกำะสมุย บนเกำะสมุยกำรเดินทำงค่อนข้ำงที่จะ
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สะดวกสบำย มีถนนยำวรอบเกำะประมำณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีรำษฎร์ภักดี และยังมีรถสองแถววิ่ง
รอบเกำะไว้ให้บริกำร ตั งแต่เวลำ 6.00 - 21.00 น. รำคำเริ่มตั งแต่ 30 บำท ไปจนถึง 60 บำท ตำมแต่
ระยะทำง ในส่วนของรถแท็กซี่ในเรื่องของรำคำตำมแต่ท่ำนตกลงกับผู้ให้บริกำร ไม่มีมิเตอร์ หรือท่ำนใด
อยำกจะเช่ำรถขับเองก็มีให้บริกำรตั งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้ำนที่ให้บริกำรเช่ำรถจะอยู่แถวๆ 
ท่ำเรือดอนสัก ซึ่งมีให้ท่ำนเลือกใช้บริกำรหลำยร้ำน รำคำก็แตกต่ำงกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บำท 
รถจิ๊ป 800 บำท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้ำงบนเกำะสมุยก็มีให้บริกำรเช่นกัน แต่รำคำอำจจะแพงกว่ำรถ
สองแถวสักหน่อย โดยเริ่มต้นที่ 30 บำท  

 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในเกำะสมุย เกำะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญที่มีชื่อเสียงมำกมำยและ
หลำกหลำยรูปแบบ เช่น หำดเฉวง หำดละไม หำดท้องตะเคียน หำดแม่น  ำ หำดหน้ำทอน หินตำหินยำย 
น  ำตกหน้ำเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 
บ่ำย ท่ำนสำมำรถเลือกเที่ยวชมเกำะสมุยต่อได้ หรือท่ำนใดที่เหนื่อยล้ำกับกำรเที่ยวช่วงเช้ำก็สำมำรถพักผ่อน

บนเรือส ำรำญได้ หรือ เลือกใช้บริกำรและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำงเรือได้จัดไว้เพ่ือท่ำน นอกจำกนี 
ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรของห้อง Spa & Fitness Center  

 *** ท่ำนจะต้องกลับขึ นเรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ  1.30 ชั่วโมง *** 
18.00 น. เรือส ำรำญ Costa Firenze ออกจำกท่ำเรือเกำะสมุย เพ่ือมุ่งหน้ำสู่ ท่ำเรือแหลมฉบัง 
ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
 หลังอำหำรค่ ำ ชมกำรแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 
 ***ในวันนี ท่ำนจะได้รับป้ำยติดกระเป๋ำแถบสีต่ำงๆ ทุกท่ำนต้องแยกของใช้ที่จ ำเป็นรวมถึงของมีค่ำไว้ใน

กระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จ ำเป็นไว้ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่แล้วน ำมำวำงหน้ำห้องของท่ำน
ก่อนเวลำเที่ยงคืน จำกนั นทำงเจ้ำหน้ำที่เรือที่เป็นผู้ดูแลจะมำเก็บกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนไปและท่ำนจะ
ได้รับบิลค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่ำนจะต้องท ำกำรตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระเงินในวันรุ่งขึ น 
ส ำหรับท่ำนที่ช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงเรือจะหักค่ำใช้จ่ำยของท่ำนตำมหมำยเลขบัตรเครดิตที่ท่ ำนผูกไว้
โดยอัตโนมัติ*** 

วันศุกร์ที่ 23 ต.ค. 63  แหลมฉบัง, ประเทศไทย 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
08.00 น. เรือส ำรำญ Costa Firenze เข้ำเทียบท่ำแหลมฉบัง หลังเสร็จจำกพิธีตรวจหนังสือเดินทำงและศุลกำกร 

จำกนั นรับกระเป๋ำ และสัมภำระกำรเดินทำงตำมแถบสีที่ท่ำนได้ติดไว้ ส ำหรับท่ำนที่ได้ใช้รถรับส่งไปยัง
กรุงเทพฯ เดินทำงกลับพร้อมคณะ 
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ค ำแนะน ำ  ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ ำเป็นต้องซื อตั๋วเครื่องบิน หรือกำร

เดินทำงรูปแบบอ่ืนๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื อตั๋วรถโดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำรเดินทำง

ของทัวร์ที่ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ นกับท่ำนในภำยหลัง 

              ทั งนี  ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ น หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 

สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน  งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 20-23 ต.ค. 63 

       ประเภทห้อง 
ผู้ใหญ่ท่ำนละ 

(พักห้องละ 2 ท่ำน) 
ผู้ใหญ่ท่ำนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 17,999 
16,999 13,999 

9,000 
ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง 20,999 12,000 
ห้องพักแบบมีระเบียง 23,999 15,000 

 
อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 

กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 
 
* เมืองที่เรือจอดเทียบท่ำ หรือเส้นทำงต่ำงๆ ที่เรือล่องเข้ำรวมถึงเวลำกำรเดินทำงในแต่ละวัน อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ นอยู่ที่ดุลย
พินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เนื่องด้วยสภำพอำกำศ หรือเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด ที่มีผลกับรำยกำรข้ำงต้น 
รูปภำพในโปรแกรมเป็นภำพเพ่ือกำรโฆษณำเท่ำนั น 
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Costa Firenze   
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับ 
จำกวันจองทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำง 
เล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ
มัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี  ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 

ขนำด 16 ตำรำงเมตร 
 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง  
ขนำด 18 ตำรำงเมตร 

ห้องพักแบบมีระเบียง ขนำด 22 ตำรำงเมตร 
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อัตรำนี รวม 

*** ค่ำประกัน และ ค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทำงที่มีอำยุเกิน 80 ปี *** 
อัตรำนี ไม่รวม 

☒ ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่ำนละ USD 46.50 (ช ำระบนเรือ)  

☒ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
กำรส ำรองท่ีนั่ง / ห้องพัก 

⁜ เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี เป็นแบบเหมำแพ็คเกจ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 

☑ ค่ำห้องพักบนเรือส ำรำญ 3 คืน ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนเลือก (พักห้องละ 2 ท่ำน) 

☑ ค่ำตั๋วเครื่องบินชั นประหยัด ตำมท่ีระบุในรำยกำร 

☑ ค่ำอำหำรบนฝั่งตำมรำยกำรที่ระบุ 

☑ ค่ำอำหำรบนเรือส ำรำญตำมรำยกำรที่ระบุ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 

☑ ค่ำรถรับ - ส่ง และทัวร์ตำมรำยกำรที่ระบุ 

☑ ค่ำภำษีสนำมบิน และภำษีท่ำเรือ 

☑ หัวหน้ำทัวร์คนไทยดูแลตลอดกำรเดินทำง 

☑ ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้ำทัวร์ และ คนขับรถ  

☑ ค่ำขนกระเป๋ำซึ่งสำยกำรบินมีบริกำรส ำหรับกระเป๋ำท่ำนละ 1 ใบ น  ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หำกน  ำหนักหรือจ ำนวน
ของกระเป๋ำเกินกว่ำที่ก ำหนดท่ำนอำจต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยโดยตรงกับสำยกำรบินที่เคำน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง วงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส ำหรับผู้ที่อำยุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ส ำหรับผู้ที่อำยุไม่เกิน 70 ปี) 

☒ ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

☒ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 

☒ ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจำกที่ระบุในโปรแกรม 

☒ ค่ำประกันภัยบนเรือ 

⁜ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทำง ผู้โดยสำรสำมำรถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำงได้ก่อนวันเดินทำง 50 วันท ำกำร และจะมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนชื่อครั งละ 3,000 บำท/ชื่อ/ครั ง หรือตำมรำคำที่สำยกำรบิน และบริษัทเรือส ำรำญเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยมำอีก
ครั ง 

⁜เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินทั งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด 
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กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

⁜ หำกมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน ทกุกรณี 
เงื่อนไข และ หมำยเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

⁜คณะเดินทำงต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 30 ท่ำน และทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำร
เดินทำงในกรณีท่ีสมำชิกไม่ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำว 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำค่ำบริกำรในกรณีท่ีมีกำรขึ นรำคำค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำภำษีน  ำมัน หรือมีกำร 
ประกำศขึ นหรือลดค่ำเงินบำท หรืออัตรำแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทำง 

⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรพำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท ำกำรโดยจะจัดหำสถำนที่ท่องเที่ยวอ่ืนเพื่อทดแทน  

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำวะของสำยกำรบิน โรงแรม 
สภำวะทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท โดยถือผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้
เดินทำงเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำร
ก่อกำรจลำจล ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ หำกทำงเรือส ำรำญ มีกำรแจ้งเปลี่ยนท่ำเรือในกำรจอด หรือแจ้งเปลี่ยน
เส้นทำง เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอื ออ ำนวยโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ นจำกกำรออกนอกประเทศไทย กำรถูกห้ำมเข้ำประเทศนั นๆ กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำยไป
หรือกลับระหว่ำงกำรเดินทำง เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติท่ีส่อไปในทำงเสื่อมเสียและผิดกฎหมำย 

⁜กำรไม่รับประทำนอำหำรในบำงมื อ ไม่เที่ยวตำมรำยกำรท่องเที่ยว กำรออกหรือเข้ำกรุ๊ปก่อนหรือหลังตำรำงรำยกำรที่ก ำหนดทำง
บริษัทฯขออนุญำตไม่หักคืนค่ำใช่จ่ำยในส่วนที่ไม่ได้รับบริกำรนั นๆ 

⁜กรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน  ำเงิน) / หนังสือเดินทำงนักกำรทูต (เล่มสีแดง) ในกำรเดินทำงกับคณะ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกประเทศใดก็ตำม เพรำะโดยปกติกำรท่องเที่ยวจะใช้
หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำเท่ำนั น (เล่มสีเลือดหมู) 

⁜กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกับคณะ หำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงทั งขำไปและขำกลับ
ท่ำนจะต้องแจ้งกับทำงบริษัทฯ เพื่อท ำกำรตรวจสอบสถำนะที่นั่งในวันเดินทำงท่ีท่ำนต้องกำรเปลี่ยน และผู้โดยสำรจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก ำหนด 

⁜ถ้ำทำงบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องกำรยกเลิกกำรใช้ตั๋ว ผู้เดินทำงต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลำตำมระบบ
และเงื่อนไขของสำยกำรบินนั นๆ (เฉพำะกรณีท่ีสำมำรถท ำกำรคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่ำนั น) 

⁜หำกท่ำนไม่เดินทำงกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขำกลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั นไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ 

⁜ในกรณีที่ลูกค้ำซื อตั๋วเครื่องบินเองและมำเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้ำต้องเดินทำงมำพบคณะเองและรับผิดชอบ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำพบคณะเอง 
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⁜ท่ำนที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ โปรดสอบถำมทำงบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันกำรเดินทำง หำกไม่ได้รับกำรยืนยันจำกทำงบริษัทฯ 
และได้ท ำกำรออกตั๋วไปแล้วนั น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆทั งสิ น 

⁜หลังจำกกำรจอง และ ช ำระเงินมัดจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้ำงต้น 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมของตั๋วและภำษีน  ำมัน

และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกครั ง 

เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ 
ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำรจลำจล 
เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทั งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำรเจ็บป่วย กำร
ถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ
หรือออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 

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 กำรรับกำรรกัษำพยำบำลครั งแรกในประเทศไทย*** / 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 กำรจี โดยสลัดอำกำศ / 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 สิ นเชงิจำกอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จำ่ย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ นในระยะเวลำ 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 

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกัดครั ง แต่ละครั งไม่เกินจ ำนวนวันท่ีระบุ / 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 

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

* ส ำหรับผู้เอำประกนัภัยทีม่ีอำยุ 76 ปีขึ นไป เบี ยประกันภัยจะเพิ่มขึ นเป็น 2 เท่ำของเบี ยประกันภัยทีร่ะบุในตำรำง / 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 

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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