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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Disney Magic, Cruise Only 6 วัน 5 คืน 
เส้นทำง ไมอำม ี(ฟลอริดำ) - คีย์เวส - เกำะสว่นตัวดิสนีย์ - แนสซอ, บำฮำมำส - ไมอำม ี(ฟลอริดำ) 

 
 
 

 
 
 
 

 
เดินทำงเอง ไมม่ีเจ้ำหน้ำท่ีไทยอ ำนวยควำมสะดวก 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ำรถรับส่งจำก สนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน 
ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) - ค่ำวีซ่ำอเมริกำ 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่16-21 พ.ย. 63 รำคำเริ่มต้นที่  36,000 บำท (หอ้งพักบนเรือแบบ ไม่มีหนำ้ต่ำง) 
DAY Port Arrival Departure 

Day1 Miami, Florida - 4:00 PM 

Day2 Day at Sea - - 

Day3 Key West, Florida 8:30 AM 4:00 PM 

Day4 Disney Castaway Cay 8:30 AM 4:45 PM 

Day5 Nassau, Bahamas 8:30 AM 4:45 PM 

Day6 Miami, Florida 8:00 AM - 
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What's Included in the Price of a Disney Cruise 

 
 

 

 
ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Disney Magic 

Standard inside Stateroom 

 
Category 11A: Decks 6 and 7     Sleeps: 3 or 4 
Category 11B: Decks 5 and 6     Size: 184 sq. ft. 
Category 11C: Deck 2 

 

Deluxe Ocean view Stateroom 

 
Category 9A: Decks 5, 6 and 7    Sleeps: 3 to 4 
Category 9B: Deck 2      Size: 214 sq. ft. 
Category 9C: Deck 2 
Category 9D: Deck 1 
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Deluxe Ocean view Stateroom with Verandah 

 
Category 5A: Deck 7 
Category 5B: Decks 6 and 7 
Category 5C: Decks 5 and 6 
Category 6A: Decks 5, 6 and 7 
Category 7A: Decks 5, 6, 7, and 8; enclosed verandah with limited views 
Sleeps: 3 to 4 
Size: Approximately 268 sq. ft., including verandah 

 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่ 16-21 พ.ย. 63 
ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ ห้องพักคู่ ท่ำนละ 

ห้องไม่มีหน้ำต่ำง Inside ท่ำนละ 36,000 บำท 
ห้องมีหน้ำต่ำง Ocean View ท่ำนละ 39,200 บำท 
ห้องมีระเบียง Verandah ท่ำนละ 47,200 บำท 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
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 
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- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือส าราญ 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
8. ค่ารถรับส่งจาก (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
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ข้อมูลกำรเดินทำงไปยังท่ำเรือ 
Miami Port Terminal 

Address 
PortMiami 
1103 N. Cruise Blvd. Miami, FL 33132 
Please note that select sailings embark from Terminal G & B. 

The Port of Miami is 9 miles from Miami International Airport, which is approximately 20 minutes by car. 
Driving Directions 
Parking 
Parking at PortMiami is $22, including tax, per day per parking space (subject to change without notice). Cash, Visa, 
MasterCard, American Express or major U.S. traveler’s checks are accepted. A valid disability parking permit is required 
for accessible parking. 
Luggage Handling & Transfers 
Disney Cruise Line representatives will be at the terminal to meet and greet and check-in Guests from 11:00 AM to 4:00 
PM. Porters will be on hand to assist with luggage. 
All Guests must be onboard the ship by 4:00 PM. 
Youth Activities 
Wristbands will be distributed at the check-in area to Guests who have pre-registered for Youth Activities as part of My 
Online Check-In. Guests can also register their children on board at Youth Activities. 
Wheelchair Accessibility 
The Port of Miami cruise terminals and parking areas are wheelchair-accessible. If you require temporary use of a 
wheelchair at the pier for embarkation or debarkation, please request one upon arrival at the cruise terminal. 
Parking rates are approximate and subject to change. The rates provided are for informational purposes only. 

http://www.cruisedomain.com/
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Destination Details 
Before your Miami cruise, take in the sights and sounds of the self-described “Magic City.” 
Sandwiched between the Florida Everglades and the Atlantic Ocean in Southeast Florida, 
metro Miami is the 4th largest urban area in the U.S. behind New York, Los Angeles and 
Chicago. 

Local Culture and Flavor 
Colorful Miami is known for its excellent New World of "Floribbean" cuisine, beautiful people, vibrant music community, 
eclectic shopping and sizzling South Beach scenery. Sunshine drenches the city more than 300 days each year, drawing 
sun worshippers and beach lovers to the scene. Opportunities for entertainment and cultural activities abound in local 
neighborhoods brimming with historic theatres, numerous museums, outstanding arenas and lavish performing arts 
centers. 
Past and Present 
Don't let Miami's age fool you—the city has quite the storied history for its relatively young age. The territory began as 
wetlands overseen by Native Americans for a little over 10,000 years ago. The Spanish took control of Florida in 1565 
and exercised their dominance over the land for approximately 250 years. Miami faced a series of battles for its control 
between the Spanish, British and the Americans until 1819 when the United States gained ownership of Florida. Today, 
Miami has evolved into a thriving, metropolitan destination. 
 

Pre- and Post-Cruise Hotel Stay 
Four Seasons Miami 

  
An urban resort in the heart of downtown Miami’s refined Brickell neighborhood, this 
luxury hotel rises 70 stories above the city’s financial and cultural scene. Unwind at 
the rooftop pool, savor elegant dining or explore the eclectic neighborhoods that 

surround nearby Biscayne Bay, home to vibrant nightlife, diverse shopping and more. 
Four Seasons Miami 
1435 Brickell Avenue  Miami, Florida 33131   
Telephone: (305) 358-3535  Check-In: 3 PM | Check-Out: 12 PM (Noon) 
The hotel is approximately 10 miles from Miami International Airport and 3 miles from the cruise terminal. 
Driving Directions 
Reservations 
To book a hotel stay before or after your Disney cruise, or to simply learn more about accommodations in Miami, 
please call (800) 951-3532. Guests under 18 years of age must have parent or guardian permission to call. 
 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.google.com/maps/place/Four+Seasons+Hotel+Miami/@25.758825,-80.1945254,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88d9b680c8ba8b07:0x494fd6ac4a57e74a!8m2!3d25.7590637!4d-80.1921769
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Marriott Stanton South Beach 
Marriott Stanton South Beach is an upscale oceanfront hotel located on Miami's 
illustrious South Beach district. Sightsee along the promenade and explore the 
numerous restaurants, museums and boutiques available to you—or simply sit back at 
a street-side cafe and bask in the endless sunshine and sea breezes. 

Marriott Stanton South Beach 
161 Ocean Drive Miami, Florida 33139 
Telephone: (305) 536-7700  Check-In: 4 PM | Check-Out: 11 AM 
The hotel is approximately 11 miles from Miami International Airport and 5.5 miles from the cruise terminal. 
Driving Directions 
Reservations 
To book a hotel stay before or after your Disney cruise, or to simply learn more about accommodations in Miami, 
please call (800) 951-3532. Guests under 18 years of age must have parent or guardian permission to call. 
 
EB Hotel Miami 

Chic and stylish service await you at the brand-new EB Hotel Miami. Exquisitely tailored 
with the modern traveler in mind, this luxury hotel boasts chic décor, well-appointed 
guest rooms, unparalleled dining amenities and luxurious 5-star service for a visit in Miami 
well-spent. 

EB Hotel Miami 
4299 NW 36th Street Miami, Florida 33166 
Telephone: (305) 324-6835 
Check-In: 4 PM | Check-Out: 11 AM 
The hotel is approximately 3 miles from Miami International Airport and 9 miles from the cruise terminal. 
 
Driving Directions 
Transportation to and from Miami International Airport 
The hotel is not within walking distance from the Miami Airport. Upon request, EB Hotel Miami offers complimentary 
transportation to and from the Miami International Airport. To arrange a pick up or drop off, contact the hotel at (305) 
324-6835, or send an email to miami@ebhotels.com. 
If you’re already at MIA, first pick up your luggage on the Lower Level, then head to Departures on the Second Level. 
Next, visit https://pickup.hoteleuro.com and request a pick up online. Be sure to include the terminal or door number 
where you are standing, as the airport does not have a dedicated pick-up area. A driver will contact you to confirm 
your pick up and will arrive within 15 minutes. Look for a silver courtesy van marked with the EB Hotel Miami logo 
and give the driver a friendly wave to identify yourself as a guest of the hotel. 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.google.com/maps/place/Marriott+Stanton+South+Beach/@25.7703805,-80.134437,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88d9b4f1f60f32a3:0x394b8cb046ee3e1b!8m2!3d25.7703805!4d-80.1322483
https://www.google.com/maps/place/EB+Hotel+Miami/@25.808793,-80.2683397,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88d9b752ac5a7835:0xe396fa1433be724!8m2!3d25.808793!4d-80.266151
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https://pickup.hoteleuro.com/
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Please note that per airport regulations, courtesy vans must pick up and drop off guests curbside on the Second 
Level. If you are claiming checked baggage, please return to the Second Level before proceeding outside to wait for 
the shuttle. 
Reservations 
To book a hotel stay before or after your Disney cruise, or to simply learn more about accommodations in Miami, 
please call (800) 951-3532. Guests under 18 years of age must have parent or guardian permission to call. 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

 

หมำยเหตุ  
- ส าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท าการก่อนการเดินทางข้ึนไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานฑูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพ่ือประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
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- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากท่ีได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
 
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการ
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
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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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

หมำยเหตุ  

* อ.บ. 1 หมำยถึง 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 จากการเดินทางกลับ

ประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทัว่โลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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