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แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เส้นทางสเปน - ฝรั่งเศส - อิตาลี - สเปน 8 วัน 7 คืน 
พักบนเรือส าราญ Royal Caribbean Allure of the SEAs, Cruise Only  

 
 
 
 
 
 
 
 

แพ็คเกจเดินทางเอง ไม่มเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก มีความยืดหยุ่น เหมาะส าหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง   
 

 

ไม่รวม ค่าวีซา่เชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน  
ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าส ารองที่น่ังในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทกุประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ  

ค่าประกันสุขภาพ กรณีตดิโควิด-19 ในระหว่างท่องเทีย่ว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการ
เดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากกัตวั ASQ 14 วัน หลังจากเดนิทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี) 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 
ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

ก าหนดการเดินทาง วันที ่8-15 พ.ค. 65 (พักบนเรอื ห้องมีระเบียงส่วนตัว)      ราคาเริ่มต้นที่  40,100.- 
   19-26 มิ.ย. 65 (พักบนเรือ ห้องมีระเบียงส่วนตวั)  ราคาเริ่มต้นที่  46,200.- 

   2-9 ต.ค. 65    (พักบนเรือ ห้องมีระเบียงส่วนตวั)  ราคาเริ่มต้นที่  43,100.- 

จองด่วน ราคาพิเศษ ห้องมีจ านวนจ ากัด 
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Day Ports Of Call Arrive Departure Activity 
Day 1 Barcelona, Spain  - 18.00 PM Boarding 
Day 2 Palma De Mallorca, Spain 08.00 AM 16.00 PM Docked 

Day 3 Provence (Marseilles), France  09.00 AM 18.00 PM Docked 

Day 4 Florence, Pisa (La Spezia) Italy 08.30 AM 20.30 PM Docked 
Day 5 Rome (Civitavecchia), Italy 07.00 AM 20.00 PM Docked 

Day 6 Neples (Capri), Italy 07.00 AM 18.30 PM Docked 

Day 7 Cruising - - Cruising 
Day 8 Barcelona, Spain 05.00 AM - Departure 

 

ข้อแนะน า ควรเลือกเท่ียวบิน ที่ไปถึงสนามบินฯ ล่วงหน้าก่อนเวลาเช็คอินขึ้นเรือ ประมาณ 3 ชั่วโมงข้ึนไป 
 

วันที่ 1       ต้อนรับสู่ ประเทศสเปน (ท่าเรือ โมล เอโดสแสท ครูสเซนเตอร์) 

………  อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าวีซ่า) 
18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือโมล เอโดสแสท ประเทศสเปน (โปรดสอบถามท่าข้ึนเรืออีกครั้ง อาจเปลี่ยนแปลงได้) 

(ท่านควรมาถึงท่าเรือเพ่ือเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)  
Port Address: Terminal A de ceuceros. Muelle adosado, 08039, 08039, Barcelona 

                                 
** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal Kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 17 ของเรือ *Suite only 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5  

** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8  
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  
** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7  

** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6  

** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
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วันที่ 2         ท่าเรือ ปาร์ม่า เดอ มายอร์ก้า ประเทศ สเปน 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal Kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 17 ของเรือ *Suite only 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5  
** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8  

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  
** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7  

** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6  

** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ ปาร์ม่า เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 
พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือ
หลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่
ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก Cruise 
Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
ปาร์ม่า เดอ มายอร์ก้า เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในภูมิภาคเมดิเตอเรเนียนของ
สเปน เกาะนี้ผสานรวมไว้ทั้งเมืองบนยอดเนินเขา หาดทราย และสวนมะกอกอันเขียวชอุ่ม แต่ไม่ได้มีเพียงแค่นั้น 
แม้ชายหาดจะงามสมค าร่ าลือ แต่ขอแนะน าให้คุณเดินทางต่อไปในตัวเกาะเพ่ือส ารวจภูมิทัศน์อันหลากหลาย  
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เมืองหลวง Palma อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัฒนธรรมและควรค่าแก่การไปชมวิหาร Palma สไตล์กอธิกสุดอลังการ 
ด้านนอกวิหาร คุณจะพบว่ามีตรอกซอกซอยทรงเสน่ห์โยงใยถึงกัน สองข้างทางเรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่และ
ร้านอาหารอันยอดเยี่ยม 

 
16.00 น. เรือออกจากเมืองปาร์ม่า เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน 
 

วันที่ 3         เมืองโพรวองซ์ ประเทศ ฝรั่งเศส 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 
** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal Kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 17 ของเรือ *Suite only 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5  

** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8  
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  

** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7  
** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6  

** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
 

09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือมาร์กเซย เมืองโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์ 
บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซ่ี จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีก
ด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก 
Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
มาร์กเซยเป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศส สะสมประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 2,600 ปี ทั้งยังเป็นเมืองขนาด
ใหญ่ล าดับที่ 2 ของฝรั่งเศสรองจากปารีส ตัวเมืองเก่าของมาร์กเซยอยู่ติดกับทะเล ย่านท่าเรือเก่าหรือที่เรียกว่า 
Vieux Port เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางทุกชาติทุกภาษาเดินทางมาถึงต่างต้องตกหลุมรัก 
ด้วยความท่ีเป็นเมืองแดดออก 300 วันต่อปี มาร์กเซยจึงมีบรรยากาศน่าเที่ยวตลอดเวลา แดดอุ่นๆ สาดกระทบน้ า 
บริเวณท่าเรือ ไล่สีด้วยเรือล าเล็กล าน้อยที่จอดเทียบท่าอยู่เต็มไปหมด ผู้คนใช้ชีวิตอย่างคึกคักในบริเวณนี้ 
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18.00 น. เรือออกจากท่าเรือมาร์กเซย เมืองโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส 
 

วันที่ 4         เมืองปิซ่า, เมืองฟลอเรนท์ ประเทศ อิตาลี 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 
 

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Costal Kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 17 ของเรือ *Suite only 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5  
** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8  

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  
** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7  

** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6  
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 

 

08.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือลาสปีเซีย เมืองปิซ่า, เมืองฟลอเรนท์ ประเทศอิตาลี ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่ง
กับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ
ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย 
ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Cruise 
Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
เมืองฟลอเรนซ์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าอาร์โน (Arno River) ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้าน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับต้นๆของโลก 
โดยเฉพาะในช่วงยุคกลางเมืองฟลอเรนซ์ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางการเงิน และถือกันว่าเป็นที่เกิดของ
ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา และยังมีชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 
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20.30 น. เรือออกจากท่าเรือลาสปีเซีย เมืองปิซ่า, เมืองฟลอเรนท์ ประเทศอิตาลี 
 

วันที่ 5         เมืองโรม ประเทศ อิตาลี 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 
 

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal Kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 17 ของเรือ *Suite only 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5  
** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8  

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  
** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7  

** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6  

** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือชีวิตาเวกเกีย เมืองโรม ประเทศอิตาลี ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 
พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือ
หลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่
ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก Cruise 
Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
กรุงโรม เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุค
จักรวรรดิโรมันโรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตั้งอยู่บนเนินเขาท้ังเจ็ดริมฝั่งแม่น้ าไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศโดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่นอาณาจักรโรมัน สาธารณโรมัน และ
จักรวรรดิโรมัน โรมเคยเป็นเมืองที่มรบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่
ที่สุดในโลก เมืองโรมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาจากหมู่บ้านเล็กๆในประเทศอิตาลีสมัยราว9ศตวรรษก่อน
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คริสตกาลเติบโตจนกลายเป็นอาณาจักรที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ขยายอิทธิพลครอบคลุมแถบเมดิเตอร์เรเนียน
นานนับศตวรรษจนกลายมาเป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน 

 
 

20.00 น. เรือออกจากท่าเรือชีวิตาเวกเกีย เมืองโรม ประเทศอิตาลี 
 

 

วันที่ 6         เมืองเนเปิลส์ ประเทศ อิตาลี 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 
 

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal Kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 17 ของเรือ *Suite only 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5  

** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8  

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  
** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  

** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7  

** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6  
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 

 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน
จะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลา
เรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือ
สามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก Cruise Compass ตาราง
กิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การท าอาหาร ที่
ได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก อีกท้ังยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิลส์ (Province of Naples ) และ  
แคว้นกัมปาเนีย (Campania) แคว้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลี 
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18.30 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี  

วันที่ 7       ล่องน่านน้ าสากล 

เช้า,กลางวัน,เย็น  รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ 
 

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Costal Kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 17 ของเรือ *Suite only 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5  
** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8  

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  
** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7  

** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6  

** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
 

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน** 
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้า 
จรดค่ า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้
พร้อมส าหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ 
แช่สระจากุชชี่, ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถ เล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นZipline, 
Flow rider, Ice skate และอ่ืนๆได้ 
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ช่วงค่ า  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋าเดินทางของท่านวาง 
  ไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปท่ีท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่าน จ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน 
  กระเป๋าถือ) *ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก* 

  
 
 

วันที่ 8         เดินทางถึงประเทศสเปน 

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 
 

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal Kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 17 ของเรือ *Suite only 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5  

** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8  
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15  
** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7  

** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6  

** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
05.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือท่าเรือโมล เอโดสแสท ประเทศสเปน หลังจากทุกท่านลง 
  จากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 
 

  **กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 
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จองด่วน ราคาพิเศษ ห้องมีจ านวนจ ากัด 
อัตราค่าบริการ(งดแถมกระเป๋า) ประเภทห้องพักบนเรือส าราญ ห้องพักคู่ ต่อท่าน 

วันที่ 8-15 พ.ค. 65 พักบนเรือ ห้องมีระเบียงส่วนตัว ราคาเริ่มต้นที่   40,100.- 
วันที่ 19-26 ม.ิย. 65 พักบนเรือ ห้องมีระเบียงส่วนตัว ราคาเริ่มต้นที่   46,200.- 
 วันที่ 2-9 ต.ค. 65     พักบนเรือ ห้องมีระเบียงส่วนตัว ราคาเริ่มต้นที่   43,100.- 

ตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการจอง ห้องมีจ านวนจ ากัด 
 

อัตรานี้เป็นราคาเริม่ตน้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากการปรับของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ, 
การเรียกเก็บเซอร์ชารจ์จากทางเรือฯ 

ห้องพักบนเรือส าราญ Royal Caribbean Allure of the SEAs 

  
 

       ห้องไม่มหีน้าต่าง Interior Stateroom    ห้องมีระเบียง Balcony Stateroom 
สนใจห้องพักบนเรือประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุ โปรดสอบถามค่าบริการเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ 

 
 

บริการรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถามได้ที่ 0 2116 6395 

 
 
 
 
 
 
 
 

เราสามารถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที ่
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เงื่อนไขการช าระเงิน : 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจอง  พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน (ท่ีสะกดชื่อ และ 
นามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตั๋วเครื่องบิน, น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Line, Email หรือ  
Fax 0 2116 6423 ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจองทัวร์ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85 วันท าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 80 วันท าการ โปรดช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ านวน 
* โปรดน าบัตรหนังสือเดินทางตัวจริงถือไปในวันเดินทาง 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  

- ยกเลิกหลังการยืนยัน และช าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจ านวนห้องว่างบนเรือ 
* กรณีทางเรือฯ ประกาศยกเลิกเส้นทางล่องเรือ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่ 75 วันขึ้นไป ก่อนเดินทาง 
ให้ Refund คืนเต็มจ านวน 100%  
* กรณีทางเรือฯ ประกาศยกเลิกเส้นทางล่องเรือ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ น้อยกว่า 75 วัน ก่อนเดินทาง 
ให้ Future Cruise Credit 100%  
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน พัก 2 ท่าน ต่อห้องเท่านั้น (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญทุกมื้อ ตลอดระยะเวลาที่อยู่บนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
3. กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือส าราญ ตามที่ระบุในเอกสารของเรือส าราญ 
4. ค่าภาษีท่าเรือ และ ค่าทิปบนเรือพนักงานบนเรือส าราญ (Gratuities) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ / ค่าส ารองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ (Specialty Restaurants) 
3. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
6. วีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple 
7. ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
8. ค่ารถรับส่งจาก (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
10. ค่าประกันการเดินทาง 
11. ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว  
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12. ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. 

13. ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี) 
 

แนะน า องค์การอนามัยโลก รับรองวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ 
วัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค   ครบ 2 โดส   อนุมัติเมื่อ 31 ธ.ค. 2563 
วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า    ครบ 2 โดส         อนุมัติเมื่อ 15 ก.พ. 2564 
วัคซีนโควิชิลด์ (ผลิตในอินเดีย)  ครบ 2 โดส   อนุมัติเมื่อ 15 ก.พ. 2564 
วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน   ครบ 1 โดส   อนุมัติเมื่อ 12 มี.ค. 2564 
วัคซีนโมเดอร์นา    ครบ 2 โดส   อนุมัติเมื่อ 30 เม.ย. 2564 มีประสิทธิภาพ 94.1% 
วัคซีนจากซิโนแวค    ครบ 2 โดส   อนุมัติเมื่อ 01มิ.ย. 64  

เงื่อนไขการล่องเรือส าราญ Royal Caribbean ตามมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัย ช่วงโควิด-19 
- ผู้เดินทางท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีน โควิด-19 ก่อนขึ้นเรือ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเรือออกเดินทาง และแสดงหลักฐาน
ผลตรวจเป็นลบ ในการเช็คอินขึ้นเรือ 
- ก่อนขึ้นเรือ ผู้เดินทางต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่เกิน 100.4 ฟาเรนไฮต์ หรือ 38 องศาเซลเซียส 
- ก่อนเดินทาง ประมาณ 30 วัน ทางเรือจะแจ้ง Update เอกสารจ าเป็นประกอบการขึ้นเรือ ในช่วงโควิด-19 
  โดยสิ่งที่ต้องมีคือ 
   1 ผู้เข้าพักอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องมีหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ผลเป็นบวกอย่างครบถ้วน 
   2 หลักฐานผลการทดสอบ SARS-CoV-2 RT-PCR เชิงลบ ส าหรับการออกนอกประเทศต้นทาง 
   3 แบบสอบถามสุขภาพ Royal Caribbean เสร็จสมบูรณ์ พร้อมให้คุณใช้งานในแอป 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินเรือ 
   4 หนังสือเดินทาง ที่มีวันหมดอายุเกินกว่า 150 วัน ก่อนเดินทาง  
   5 วีซ่า เข้า-ออก ครอบคลุมทุกประเทศ ที่เส้นทางเรือล่องผ่าน ฯลฯ 
- ราคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าเรือยอดเต็มภายใน 15 ก.ค. 64  
 หากผู้เดินทางรู้สึกไม่สบาย มีอาการป่วย และถูกสั่งห้ามการขึ้นเครื่อง หรือห้ามขึ้นเรือ และต้องการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการ
ล่องเรือ Cruise with Confidence Policy ทางเรือจะคืนเป็นเครดิตการล่องเรือในอนาคต 100% 
โดยผู้เดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงข้ึนไป และต้องมีเอกสารการตรวจ SARS-CoV-2 ที่สนามบินขาเข้า หรือที่
อาคารผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง ผลการทดสอบที่เป็นบวก หรือบันทึกอาการของโรคติดต่อ ในระหว่างกระบวนการขึ้นเครื่อง 
จนส่งผลให้ถูกปฏิเสธการข้ึนเครื่อง 
- ผู้เดินทางทุกท่าน ต้องดาวโหลด Royal Caribbean Apple ซึ่งจะมีการแจ้งวันขึ้นเรือ การล่องเรือ มาตรการด้านความปลอดภัย 
การปฏิบัติตัวส าหรับการขึ้นเรือ แบบสอบถามด้านสุขภาพ ที่ผู้เดินทางจะต้องกรอก ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง ฯลฯ 

ดูรายละเอียดมาตรการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของเรือส าราญ รอยัลแคริบเบียน ท้ายรายการ 
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Apple Store iPhone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paly Store Android 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
3.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

หมายเหตุ  
- 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) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากท่ีได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
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- 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 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทางและต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 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 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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ใบเตรียมตัวการเดินทาง ล่องเรือส าราญ  
หนังสือเดินทางและวีซ่า  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซ่าเพ่ือเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการ
ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเครคิต การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล  USD  ซึ่งสามารถท ารายการผ่านบัตรเครดิตที่
ได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Sea Pass card ก่อนเดินทางได้ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมี
ความจ าเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขา
ออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องน าเงินสดขั้นต่ า 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เส้นทางและแบรนด์เรือส าราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท ารายการ
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะน าให้ซื้อประกันการเดินทาง 

อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 
เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่

ละวัน ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน USD   อัตราเทียบ 31.95 บาท ต่อ 1 USD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 18 เม.ย. 62 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากท่านใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้า มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะน าให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือส าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไป
ตามท่ีเรือก าหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ าจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามม้ือ
อาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่
จะมีระบุไว้ใน Sea Pass card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการ
แสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านที่ทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหาร
รอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
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** ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องท าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ ค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือก าหนด 

สิ่งท่ีต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ท าการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุก
ท่านจะถูกเรียกเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ่งท่ีควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลม
แรง 

 ยาประจ าตัว ที่มีรายละเอียดก ากับ 

 อุปกรณ์อาบน้ า ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ส ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ า 

สิ่งท่ีไม่อนุญาตให้น าขึ้น
และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด 
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เครื่องแต่งกาย  การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและท่ีท่าเรือเพ่ือร่วมโปรแกรม 
ทริปกับทางเรือท่ีได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   
smart casual หรือก่ึงทางการได้ 

 หากเป็นเส้นทางที่ล่องเรือมากกว่า 5 คืน จะมีวันกัปตันไนท์ หรือกาล่าไนท์ เชิญทุกท่านให้เข้า
ร่วมงานแนะน าให้ผู้หญิงสวมชุดราตรี ผู้ชายใส่สูท และเน็คไท 

 
ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือส าราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Sea Pass Card ที่จะใช้แทน
กุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

                              
 
 

2. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถท าได้ (อาจต้อง
ใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน 
(กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพักท่านรูดกับ
เครื่องบันทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส าราญ 

5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ในทันทีที่ข้ึนเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนี
ภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุด
ที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

 
 
 

ตวัอยา่งการด์หอ้งพกั 

 
หากกรณีการด์สญูหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Guest Service 
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ขั้นตอนเคลียร์ค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป
ทั้งหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต **กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรอืทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือ
เดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนที่

อาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 

  

กรณีท่ีท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมท่ีให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ีเดินทาง โดย
วันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้
ได ้ (ค่าบริการ Package Wifi บนเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบราคาได้เพ่ิมเติมจาก Royal Caribbean App Store / 
Paly Store) 
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เพ่ือการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก..ด้วยประกันการเดินทางเสริมที่เพ่ิมความคุ้มครองได้มากขึ้น... 

ความคุ้มครอง / Coverage 

จ านวนเงินความคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทางท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทางในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 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. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / 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 การรักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย** / Follow-up 
treatment in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 การรับการรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / 
Medical treatment in Thailand 

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

3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ / 
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. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / 
Emergency Medical Assistance         

4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate 
visit 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue 
and recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 
6. การลดจ านวนวันเดินทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง / 
Loss or damage of personal baggage 

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

8. การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of delay 
        

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of 
public transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 
8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 
8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 
9. การสูญหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 
11. ความรับผิดส่วนแรกส าหรับรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 
12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ 
/ 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 

หมายเหต ุ
        * อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิน้เชงิจากอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรกัษาพยาบาลที่ได้เกดิขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลบัประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 
incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส (เดินทางทัว่โลก / เดินทางเอเชีย) GTIP ไทยวิวัฒน ์

จ านวนวันเดินทาง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทางทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทางในเอเชยี / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรายเที่ยว / 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 1,300 
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 
23-31 999 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 

แผนรายปี เดินทางไม่จ ากัดครั้ง แต่ละคร้ังไม่เกินจ านวนวันท่ีระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip as per plan Selected 
Annual (max 31 days) 2,000 2,450 4,000 5,700 1,200 1,992 2,850 4,400 
Annual (max 60 days) 2,500 3,120 4,800 7,400 1,600 2,591 3,700 6,400 
Annual (max 90 days) 3,600 4,225 5,800 10,000 1,900 3,200 5,000 8,700 
Annual (max 120 days) 5,750 6,427 9,000 13,990 2,650 4,038 7,100 12,210 
Annual (max 365 days) 15,500 19,000 26,200 44,000 5,925 10,785 22,000 35,150 

* เบี้ยประกันภัยข้างต้น ส าหรับผู้เอาประกันอายุไม่เกิน 75 ปี รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส าหรับผู้เอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76 ปีข้ึนไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยท่ีระบุในตาราง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount 
shown in the table. 

ความคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

          

        

         
         

         สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจา้หน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร ์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 
1 สัปดาห์  และกรณุาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผูเ้อาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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ประกันภัยการเดินทาง ส าหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ AGA24TH 

สามารถยื่นขอวีซ่า Schengen ได้ทุกแผน 
แผนครอบครัวคุ้มครองสูงสุด 4 ท่าน อย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นบิดา หรือมารดา (บุตรต้องอายุไม่เกิน 21 ปี) 
         

ระยะเวลา 

Oasis 
Visa 

Oasis Visa 
Plus 

Oasis Tripper Oasis Leisure 
Oasis 

Business 
Oasis 

Traveller 

รายบุคคล รายบุคคล รายบุคคล ครอบครัว รายบุคคล ครอบครัว 
เฉพาะ

รายบุคคล 
เฉพาะ

รายบุคคล 
1-4 วัน 290 295 300 600 815 1630 915 

เบี้ยประกันราย
ปี โดยมี

ระยะเวลาการ
เดินทางไม่เกิน 
90 วัน (ต่อการ
เดินทางแต่ละ
คร้ัง) ต่อเนื่อง

ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

(6315) 

5-7 วัน 355 410 370 740 925 1850 1025 

8-10 วัน 420 505 430 860 1240 2480 1440 

11-14 วัน 655 695 695 1390 1380 2760 1655 

15-22 วัน 1235 1405 1305 2610 2170 4340 2470 

23-31 วัน 1330 1615 1445 2890 2480 4960 2940 
32-45 วัน 1915 2135 2185 4370 3655 7315 3705 

46-62 วัน 2075 2300 2405 4809 3940 7880 4320 

63-75 วัน 2445 2625 2725 5450 4650 9300 4935 

76-90 วัน 2605 2845 3150 6300 5335 10670 5530 

91-120 วัน 3925 4465 4670 9340 6210 12420 6910 
121-150 วัน 5955 6705 7210 14420 8465 16930 8765 

151-180 วัน 7965 8920 9225 18450 11680 23360 12110 

         

ผลประโยชน ์
Oasis 
Visa 

Oasis Visa 
Plus 

Oasis Tripper Oasis Leisure 
Oasis 

Business 
Oasis 

Traveller 

ความคุ้มครอง 
รายบุคคล รายบุคคล รายบุคคล ครอบครัว รายบุคคล ครอบครัว 

เฉพาะ
รายบุคคล 

เฉพาะ
รายบุคคล 

1. การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ                 
* ผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต ่16 ปี จนถงึ 75 ปี 2,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 
* ผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือ
มากกว่า 75 ป ี

1,000,000 1,000,000 
1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 

  

       
  

2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (ต่อเหตุการณ์
ส าหรับแผนรายปี) 

1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

* ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (ต่อ
เหตุการณ์ส าหรับแผนรายปี) 

150,000 200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลในประเทศ  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
(ภายใน 7 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
ไทย) 

            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     
  

ROYP-8D7N-BCN-BCN-2210021

Page 22 of 28

ROYP-8D7N-BCN-BCN-2210021

Page 22 of 28



1 

VS200821  

3. ความรับผิดชอบตามกฎหมายสว่นบคุคล 1,000,000 1,000,000 - 2,500,000 3,500,000 3,500,000 
  

       
  

4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย 
- - - สูงสุดไม่เกิน 50,000 

สูงสุดไม่เกิน 
50,000 

สูงสุดไม่เกิน 
50,000 

* สิ่งของมีค่า 
- - - สูงสุดไม่เกิน 25,000 

สูงสุดไม่เกิน 
25,000 

สูงสุดไม่เกิน 
25,000 

* ต่อสิ่งของหนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ หรือหนึ่งชุด       5,000 5,000 5,000 
  

       
  

5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง 
- - - สูงสุดไม่เกิน 300,000 

สูงสุดไม่เกิน 
500,000 

สูงสุดไม่เกิน 
500,000 

  

       
  

6. ค่าธรรมเนียมในการลดจ านวนวันเดินทาง 
- - - สูงสุดไม่เกิน 300,000 

สูงสุดไม่เกิน 
500,000 

สูงสุดไม่เกิน 
500,000 

  

       
  

7. เงินพกติดตัว และเอกสารสูญหาย 
- - - สูงสุดไม่เกิน 5,000 

สูงสุดไม่เกิน 
5,000 

สูงสุดไม่เกิน 
5,000 

  

       
  

8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน 
- - - สูงสุดไม่เกิน 50,000 

สูงสุดไม่เกิน 
500,000 

สูงสุดไม่เกิน 
500,000 

 (ส าหรับการล่าช้าทกุๆ 6 ชั่วโมงเต็ม)         5,000 5000 5000 
 

        

การให้บริการความช่วยเหลือ 
1. ความช่วยเหลือทางการแพทย ์/ การ
เคลื่อนย้ายผู้ปว่ย และการส่งตัวกลับประเทศ 

                

* ความช่วยเหลอืทางการแพทย ์/ การส่งกลับ
ประเทศ 

สูงสุดไม่
เกิน 

2,000,000 

สูงสุดไม่เกิน 
2,000,000 

สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 
สูงสุดไม่เกิน 
2,000,000 

สูงสุดไม่เกิน 
2,000,000 

* ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีการ
เสียชีวิต และในการท าพธิีศพ 

สูงสดุไม่
เกิน 

2,000,000 

สูงสุดไม่เกิน 
2,000,000 

สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 
สูงสุดไม่เกิน 
2,000,000 

สูงสุดไม่เกิน 
2,000,000 

  

       
  

2. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม ส าหรับญาติสนิท
ของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดนิทางมา
กับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งกลับประเทศ (ค่า
พาหนะเดินทางเพิ่มเติม) 

- - 
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว 
ชั้นธุรกิจ / ชั้นประหยัด 

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว 
ชั้นธุรกิจ / ชั้นประหยัด 

ตั๋วเครื่องบิน
เท่ียวเดียว ชั้น
ธุรกิจ / ชั้น
ประหยัด 

ตั๋วเครื่องบิน
เท่ียวเดียว ชั้น
ธุรกิจ / ชั้น
ประหยัด 

  

       
  

3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม ส าหรับหนึ่งท่าน 
ซ่ึงจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมา พร้อมกับ
บุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศ
ของท่าน (การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์) 

- - 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น

ประหยัด 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น

ประหยัด 

ตัว๋เครื่องบินไป-
กลับ ชั้น
ประหยัด 

ตั๋วเครื่องบินไป-
กลับ ชั้น
ประหยัด 

  

       
  

4. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง (ต่อ
เหตุการณ์ส าหรับแผนรายปี) - - - 

สูงสุด 20,000 สูงสุด 20,000 สูงสุด 30,000 

(ส าหรับการล่าชา้ทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็ม) 2,000 2,000 2,000 
  

       
  

5. เท่ียวบินล่าชา้(ต่อเหตุการณ์ส าหรับแผนรายปี) 
- - - 

สูงสุดไม่เกิน 50,000 
สูงสุดไม่เกิน 

50,000 
สูงสุดไม่เกิน 

50,000 
(ส าหรับการล่าชา้ทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็ม) 2,500 2,500 5,000 
การจ ากัดอายุของผู้สมัคร ก าหนดอายตุ่ าสดุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และ สูงสุดไมเ่กิน 80 ป ี
ประเทศที่ไม่อยู่ใต้ความคุ้มครอง : อัฟกานิสถาน, แอลจีเรีย, บุรุนด,ี คองโก, คิวบา, เอริเทรีย, กินี, เกาหลีเหนือ, อิรัก, อิรัก, คอซอวอ, ไลบีเรีย, ลิเบีย, มอริเตเนีย, ไนเจอร์, 
ไนจีเรีย, เซอร์เบีย, โซมาเลีย, ซูดาน, ซีเรีย, เยเมน 
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มาตรการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของเรือส าราญ รอยัลแคริบเบียน 
ใช้มาตรการที่เข้มงวด เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้โดยสาร และลูกเรือ 

การตรวจ และคัดกรอง 

วันหยุดพักผ่อนของคุณ ต้องมีความปลอดภัย และจะต้องเริ่มต้นด้วยการป้องกัน 

ผู้โดยสาร และลูกเรือทุกคน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนก่อนลงเรือ ผู้โดยสารทุกคนจะต้องกรอก
แบบสอบถามด้านสุขภาพ และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะต้องท าการทดสอบ Antigent ที่อาคารผู้โดยสาร 

และต้องท าการทดสอบก่อนที่จะข้ึนจากเรือ หากมีข้อก าหนดส าหรับขากลับเข้าประเทศ 

การท าความสะอาด และการฆ่าเช้ือ 
การยกระดับของมาตรการ การรักษาความสะอาด และการฆ่าเชื้อ ได้ถูกจัดเป็นมาตรฐานใหม่ของเรา ตอนนี้ด้วย
ค าแนะน าจากทีม Healthy Sail Panel เราได้ก้าวไปไกลกว่าที่เคยเป็นมา 
 

ระบบการกรองอากาศบริสุทธิ์ใหม่ 100% 

ระบบ HVAC จะท าการกรองอากาศท่ีใหม่ 100% จากภายนอกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อไปยังทุกพ้ืนที่
ภายในเรือ เพ่ืออากาศบริสุทธิ์ ที่ท าให้คุณรู้สึกหายใจสะดวกขึ้น ระบบของชั้นในการกรองที่แข็งแกร่ง ท าให้ 
การส่งผ่านอนุภาคละอองลอย ระหว่างช่องว่างต่ ามาก ถึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

ขณะที่อยู่บนเรือ 

เรายังคงให้บริการระดับพรีเมี่ยม พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก และอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่คุณสามารถคาดหวังจาก
เราได้ เพียงมีข้อควรระวังมากกว่าเดิม เช่น ความจุ ของผู้โดยสารที่ลดลง และมาตรการท าความสะอาดที่เพ่ิม
มากขึ้น 

การดูแลทางการแพทย์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
สุขภาพ และความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเรา นั่นคือเหตุผลที่เราได้ยกระดับคุณภาพในการดูแล
ทางการแพทย์บนเรือให้มีความแข็งแกรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยการเพ่ิมจ านวนแพทย์ และพยาบาลในเรือ 
แต่ละล า พร้อมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ให้ทันสมัย พร้อมรับมือในกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยติด 

Covid-19 เราเตรียมพร้อมอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้การประเมินทางการแพทย์มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน การทดสอบ Rapid Test และ
สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่านั้นคือ เตียงส าหรับผู้ป่วยบนเรือแต่ละล า 

ขณะขึ้นทัวร์ชายฝั่ง 

เราขอแนะน าอย่างยิ่ง ให้เลือกเที่ยวทัวร์ชายฝั่งกับผู้ดูแลของเรา ที่ได้เพ่ิมมาตรฐานด้านสุขภาพ และความ
ปลอดภัยสูงสุด คุณจะได้รับประสบการณ์กับทัวร์ชายฝั่งที่ประทับใจ ผู้โดยสารทุกคนจะได้รับการแนะน าให้อยู่กับ

กลุ่ม และรักษาระยะห่างทางกายภาพ รถโดยสารจะมีการลดจ านวนที่นั่งลง และจะได้รับการฆ่าเชื้อสม่ าเสมอ ส าหรับท่านที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว เราพร้อมให้บริการส าหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวกับครอบครัว หรือ กลุ่มเล็กๆ หรือ จะเป็นการท่องเที่ยวแบบ
ส่วนตัว เราก็จัดได้ เราท างานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ะละพ้ืนที่ 
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ค าถามที่พบบ่อย ในการท่องเที่ยวเรือส าราญ 
 

มาตรการตรวจคัดกรองก่อนลงเรือ 
Q มีมาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างไรบ้าง ท่ีอาคารผู้โดยสารในวันขึ้นเรือ ? 
A ณ ที่อาคารผู้โดยสาร เราจะด าเนินการคัดกรองผู้โดยสารทุกคน เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนที่ขึ้นเรือ หรือ พนักงานที่ท างานที่ท่าเรือมี
สุขภาพที่ดี เอกสารของผู้โดยสารทั้งหมด รวมถึงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ได้รับ 14 วันก่อนเดินทาง และต้องแสดงผลการทดสอบ 
SARS-CoV-2 ที่เป็นลบ ก่อนเดินทางให้ท าการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมกับทางเรือ และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เนื่องจาก
ข้อก าหนดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท่าเรือ นอกจากนี้ผู้โดยสาร และลูกเรือ รวมถึงผู้ที่เดินทางเข้ามายังท่าเรือ และเจ้าหน้าที่
ท่าเรือทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามด้านสุขภาพ และตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน ผู้โดยสาร และลูกเรือที่มีอุณหภูมิ 100.4 องศาฟา
เรนไฮต์ หรือ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองซ้ าครั้งที่สอง การตรวจคัดกรองครั้งที่สอง จะด าเนินการโดย
หน่วยงานพิเศษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และจะพิจารณาว่าบุคคลนั้นมีสิทธิ์ขึ้นเรือหรือไม่ 
 

Q ฉันจ าเป็นต้องฉีดวัคซีน Covid-19 เพื่อล่องเรือหรือไม่ ?  
    เอกสารใดบ้างที่ถือเป็นหลักฐานการฉีดวัคซีน ? 
    ฉันต้องได้รับวัคซีนล่วงหน้านานแค่ไหน ? 
A ท่านที่วางแผนที่จะท่องเที่ยวเรือส าราญ ในขณะนี้ Royal Caribbean Group ขอให้ท่านที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับ
วัคซีนให้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง เอกสารที่ต้องใช้แสดงการฉีดวัคซีน หน่วยงานผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่
ผู้โดยสารได้รับการฉีดวัคซีน จะบันทึกการฉีดวัคซีน อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการยอมรับจากประทศนั้นๆ ซึ่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่ออกให้เท่านั้น (เช่น รหัส QR ที่ไม่ซ้ ากัน) บันทึกการฉีดวัคซีนที่สามารถส่งไปยังสายการเดินเรือ และ
จะต้องแสดงว่าผู้โดยสารได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ซึ่งหมายความว่าผู้โดยสารได้รับวัคซีนครบตามปริมาณท่ีก าหนด (เช่น ได้รับ
เข็มที่สอง ครบในกรณีท่ีต้องฉีดให้ครบสองโดนตามข้อก าหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์วัคซีน) และผู้โดยสารต้องได้รับวัคซีนโดส
สุดท้ายอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง 
 

Q จะต้องท าอย่างไร หากรู้สึกไม่สบายในวันที่ต้องล่องเรือ และไม่สามารถเดินทางได้ ? 
A หากคุณรู้สึกไม่สบายในวันก่อนการล่องเรือ คุณไม่ควรเดินทาง และควรติดต่อทางเรือทันที เพ่ือทากรเลื่อนการเดินทาง 
หากคุณจองเรือภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คุณจะได้รับการยกเลิกทริปภายใต้เงื่อนไขของ Cruise With Confidence 
ดังนั้นคุณสามารถยกเลิกได้ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันล่องเรือ และจะได้รับ Future Cruise Credit 100% เพ่ือใช้เดินทางในทริป 
หน้า โปรดทราบว่าคุณอาจต้องได้รับการตรวจเช็คแอนติเจนแบบฉุกเฉินส าหรับ SARS-CoV-2 ที่สนามบินขาเข้า หรือที่อาคาร
ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง ผลการตรวจที่เป็นบวก หรือมีบันทึกอาการติดโรค อาจส่งผลให้ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง 
 
 

Q จะท าอย่างไรกับค่าเรือที่ช าระไปแล้ว หากมีผลตรวจเป็นบวกส าหรับ SARS-CoV-2 ก่อนการล่องเรือ และไม่สามารถเข้าร่วม
ได้ ? 
A จะมีการด าเนินการคืนเงินเต็มจ านวนส าหรับผู้โดยสารที่มีการตรวจคัดกรอง และผลออกมาเป็นบวกภายในสอง-สามสัปดาห์ นับ
จากวันล่องเรือ ตลอดจนถึงสมาชิกในกลุ่มที่เดินทางด้วยกันทันทีที่ตัดสินใจที่จะยกเลิก 
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Q ฉันจะคาดหวังอะไรได้บ้าง หากจ าเป็นต้องท าการคัดกรองครั้งที่สอง ที่อาคารผู้โดยสาร และจะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ผ่าน
การคัดกรองครั้งที่สอง ? 
A การตรวจคัดกรองครั้งที่สอง ซึ่งอาจมีการขอให้มีการตรวจซ้ าในบางกรณี เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 38 
องศาเซลเซียส หรือสูงกว่าผู้โดยสารจะถูกขอให้ท าการตรวจครั้งที่สอง การตรวจคัดกรองครั้งที่สอง หน่วยงานพิเศษท่ีเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะท าการตรวจ และประเมินด้วยตัวเอง หรือ อาจจะให้เทคโนโลยีโทรเวชกรรม (Telemedicine) เข้ามา
ใช้ในการตรวจคัดกรอง การตรวจคัดกรองครั้งที่สองไม่ได้จ ากัดเฉพาะการตรวจวัดอุณหภูมิเท่านั้น แต่จะมีการซักถามประวัติทาง
การแพทย์เชิงลึก รวมถึงการตรวจวัดสัญญาณชีพ หลังจากปฏิบัติการตรวจคัดกรองครั้งที่สอง และตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์ ผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางของพวกเขาอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเรือ 
 

Q จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันหรือผู้ร่วมเดินทางในกลุ่มเดินทางของฉันติดโรคCovid-19 หรือมีการติดโรคติดต่อที่อาคารผู้โดยสาร ? 
    เราจะยังสามารถล่องเรือได้หรือไม่  ? 
A หากคุณมีไข้ หรือ มีอาการเจ็บป่วยระหว่างอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร อาจส่งผลให้ถูกปฏิเสธการข้ึนเรือรวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มท่ีร่วมการ
เดินทางของคุณด้วย ดังนั้นเราขอแนะน าให้คุณตรวจสอบสุขภาพของคุณก่อนวันล่องเรือ และยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแผนการ
เดินทางของคุณหากรู้สึกว่ามีอาการเจ็บป่วยขึ้นมา 
 

Q ถ้าฉันถูกปฏิเสธการขึ้นเรอื หรือไม่ขึ้นเรือสาย ฉันสามารถขึ้นเรือท่ีท่าเรือถัดไป ได้หรือไม่ ? 
A ไม่สามารถท าได้ เพราะจะต้องมีการประเมินความพร้อมด้านสุขภาพในการข้ึนเรือก่อนจะออกจากท่าเรือแรก ดังนั้นผู้โดยสารไม่
สามารถแวะขึ้นระหว่างทางได้ 
 

Q ณ ที่ท่าเรือ และอาคารผู้โดยสาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ท่าเรือ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพหรือไม่ ? 
A ใช่, พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ที่ประจ าอยู่ที่ท่าเรือ และอาคารผู้โดยสาร จะต้องได้รับการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิแบบรายวัน 
และตอบแบบสอบถามด้านสุขภาพเช่นเดียวกับผู้โดยสาร และลูกเรือทุกคน 
 

Q ถ้าฉันเป็นผู้โดยสารที่พักห้อง Suite จะยังได้รับสิทธิ์เช็คอินในพื้นที่แยกเฉพาะ และเลานจ์ส าหรับฉันหรือไม่ ? 
A ใช่, เราจะยังคงสิทธิ์ในขั้นตอนการเช็คอินพื้นที่แยกเฉพาะ และเลานจ์ในอาคารผู้โดยสารที่ให้บริการนี้แก่ผู้เข้าพักห้อง Suite ทั้งนี้
อาจปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ และข้อก าหนดในการคัดกรองที่อาคารผู้โดยสาร 
 

Q มีค าแนะน าหรือข้อจ ากัดใหม่ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางหรือไม่ ? 
A ในขณะนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อก าหนดใหม่ใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง 
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มาตรการตรวจขณะลงเรือ 
Q ขณะล่องเรือ เวลา และสถานที่ไหนบ้าง ท่ีต้องจ ากัดให้เว้นระยะห่างทางกายภาพ ? 
    มีข้อก าหนด และการบังคับให้อย่างไร ? 
A ควรเว้นระยะห่างทางกายภาพ ต้องปฏิบัติตลอดช่วงวันหยุดของคุณตั้งแต่เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารจนกระทั้งกลับถึงบ้าน โดย
ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุต (2เมตร) ระหว่างเดินทาง ป้าย และเครื่องหมายความปลอดภัยของลูกเรือจะถูกติดไว้ทั่วทั้งเรือ 
และท่าเรือ เพ่ือแจ้งเตือนแขกเก่ียวกับระยะยะทาง และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ การจัดที่นั่งในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น สถานที่รับประทาน
อาหาร โรงละคร และชั้นสระว่ายน้ าจะถูกกระจายออกไป และลิฟต์จะจ ากัด ผู้เข้าพักไม่เกินสี่คน หรือปาร์ตี้การเดินทางครั้งละหนึ่ง
คน 
 

Q มีกิจกรรม หรือสถานที่ใดบนเรือท่ีปิดการให้บริการบ้างหรือไม่ ? 
A กิจกรรม, ร้านค้า และจุดบริการอ่ืนๆบนเรือ เกือบทั้งหมดของเราจะเปิดให้บริการตามปกติ โดยจะมีป้ายติดประกาศมาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติเพ่ือสุขภาพ และความปลอดภัยของคุณ ในสถานที่และตามจุดต่างๆอย่างเห็นได้ชัด 
 

Q จะมีเจลส าหรับท าความสะอาดมือในห้องพัก และบริเวณรอบๆเรือ หรือไม่ ? 
A บนเรือมีเจลท าความสะอาดมือให้บริการทั่วทุกท่ี ตามหน้าห้องอาหาร หน้าร้านค้า ซึ่งตอนนี้เราเพ่ิมจุดบริการข้ึน 75% โดยจะมี
บริการทุกที่ ที่คุณน่าจะใช้มากท่ีสุด เช่น ใกล้ลิฟต์ และที่ทางออก และทางเข้าสถานที่จัดงานทั้งหมด รวมทั้งจุดที่ไม่เคยมีมาก่อน 
หรืออ่างล้างมือในห้องน้ า และในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีเจลท าความสะอาดมือให้บริการในทุกห้องพัก 
 

Q คุณจะม่ันใจได้อย่างไรว่าผู้โดยสารจะให้ความร่วมมือในการรักษาสุขอนามัย และล้างมือให้สะดาด ? 
A การรักษาความสะอาดของมือ ขณะอยู่บนเรือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเรามาโดยตลอด ซึ่งเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่า ช่วยปกป้องสุขภาพ 
และความปลอดภัยของผู้โดยสาร และลูกเรือของเราทุกคน มีอ่างล้างมือจ านวนมาก และจุดบริการเจลท าความสะอาดมือตั้งอยู่ทั่ว
ทุกที่บนเรือ เราปรับปรุง และเพ่ิมจุดบริการเจลท าความสะอาดในบริเวณที่มีการสัมผัสสูง 
 

Q ผู้โดยสารต้องท าการซ้อมหนีภัย (Muster Drill) ตามมาตรการความปลอดภัยของเรืออยู่หรือไม่ ? 
    ถ้าจ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างไรให้มีความปลอดภัย ? 
A การฝึกซ้อมหนีภัยในกรณีฉุกเฉินหรือ Muster Drill เป็นส่วนส าคัญในการรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสารของเรา และเราได้
น านวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Guest Safety Briefing ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ได้รับการรับรอง และจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว มาช่วยเพิ่ม
ความคล่องตัวในกระบวนการ และมีความปลอดภัยสูง ท าให้องค์ประกอบหลักของการฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบดั้งเดิม 
โดยแบบใหม่นี้ ผู้โดยสารสามารถท าการฝีกซ้อมผ่านมือถือ และอุปกรณ์สื่อสารอ่ืน หรือ จะเป็นทีวีในห้องพัก หลังจากผู้โดยสารได้
ท าการฝึกซ้อมด้วยตัวเองเรียบร้อย  ให้ไปยังจุดนัดหมายของท่านบนเรือ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ 
และตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง โดยไม่จ าเป็นต้องท าเป็นกลุ่ม 
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Q การเว้นระยะห่างทางการภาพระหว่างอยู่บนเรือ บังคับใช้อย่างไร ที่ไหน และเม่ือไหร่ ? 
A การเว้นระยะห่างทางกายภาพควรปฏิบัติตลอดทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะระหว่างอยู่บนเรือ หรือขณะลงทัวร์ชายฝั่งที่เรือแวะจอด โดย
ให้มีพ้ืนที่อย่างน้อย 6 ฟุต (2 เมตร) จะมีป้าย และเครื่องหมายต่างๆ แจ้งให้ผู้โดยสารทราบเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ตลอดทั่วทั้ง
อาคารผู้โดยสารที่ท่าเรือ และบนเรือ การนั่งในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ร้านอาหาร ห้องเธียร์เตอร์ และสระว่ายน้ า จะต้องกระจายเว้น
ระยะออกไป และลิฟต์จะจ ากัดผู้ใช้บริการในแต่ละครั้งไม่เกินสี่คน หรือเฉพาะกรุ๊ปที่เดินทางมาด้วยกันในหนึ่งครั้ง 
 

Q นโยบาย และมาตรการความปลอดภัยใหม่มีผลต่อกิจกรรม เกมส์ และกีฬาอื่นๆบนเรือ อย่างไร ? 
A กิจกรรมส่วนใหญ่จะยังคงเปิดให้บริการบนเรือ แต่จะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่าง เพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน เช่น 
การจัดกลุ่มให้มีขนาดเล็กลง การขยายเวลาของแต่ละกิจกรรม หรือ เวลาในการเล่นเกมส์มากข้ึน เพ่ือลดการสัมผัส และเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ กิจกรรมบางอย่างจะจ ากัดผู้เล่น หรือผู้ใช้บริการ กลุ่มท่ีเดินทางมาด้วยกันจ าเป็นต้องแยกให้มีขนาดที่เล็กลง 
นอกจากนี้กิจกรรม และอุปกรณ์เกมส์ และพ้ืนผิวทั้งหมดจะต้องได้รับกาฆ่าเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 
 

Q ฉันจ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะล่องเรือหรือไม่ และถ้าใช่ เมื่อไหร่ ที่ไหน และท าไม และข้อก าหนดของหน้ากาก
อนามัยควรเป็นอย่างไร ? 
A ผู้โดยสาร และลูกเรือทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดที่อยู่บนเรือ โดยเฉพาะผู้โดยสารควรสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่
สาธารณะทุกที่โดยไม่ค านึงว่าจะมีการเว้นระยะห่างทางกายภาพหรือไม่ แต่ไม่จ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในห้องพักของท่าน มี
ข้อยกเว้นส าหรับบางสถานที่ เช่น ห้องอาหาร ผู้โดยสารไม่จ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะนั่งรับประทานอาหาร และดื่ม
เครื่องดื่ม แต่จะต้องมีการเว้นระยะห่างทางกายภาพตามมาตรการความปลอดภัย นอกจากนี้ผู้โดยสารไม่จ าเป็นต้องสวมหน้ากาก
อนามัย ขณะท ากิจกรรมที่อาจท าให้หน้ากากเปียก เช่น เมื่อว่ายน้ าในสระว่ายน้ า หรือเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ก าลังมาก เช่น 
วิ่งจ๊อกกิ้งในลู่วิ่ง หรือ ออกก าลังกายที่ Vitality Spa and Fitness Center. หน้ากากอนามัยควรเป็น Surgical Mask หรือ Cloth 
Mask (หน้ากากอนามัยแบบผ้า) เท่านั้น ผ้าพันคอ และผ้าพันคอแบบเปิดไม่สามารถน ามาใช้แทนหน้ากากอนามัยได้ เพราะไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานด้านสุขภาพ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บนเรือ 
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