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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Ovation of the Seas Cruise Only 8 วัน 7 คืน 
แพ็คเกจเดินทำงเอง มีควำมยืดหยุ่น เหมำะส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรเที่ยวเอง ตัง้แต่ 2 ท่ำนขึ้นไป 

 
 

เส้นทำง ซีแอตเทลิ - จูโน - สแก็กเวย์ (อลำสก้ำ) - วิกตอเรีย (รัฐบรติิชโคลัมเบีย) - ซีแอตเทิล 
ห้องพักมีระเบียงส่วนตวั วิวทะเล Ocean View Balcony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่รวม ตัว๋เครื่องบินไปกลบั - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรบัส่งสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน  

ค่ำประกันสุขภำพ กรณีตดิโควิด-19 ในระหว่ำงท่องเที่ยว  
ค่ำตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนกำรเดินทำง 72 ช.ม. 

ค่ำกกัตัว ASQ 14 วัน หลงัจำกเดินทำงกลับเข้ำไทย (ถ้ำม)ี 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำอเมรกิำ และแคนนำดำ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี  20-27 พ.ค. 65          รำคำเริ่มต้นที่   54,800.-    (รำคำปกติเริ่มต้น   59,900.-) 

                               24มิ.ย.-1ก.ค. 65         รำคำเริ่มต้นที ่  65,900.-   (รำคำปกติเริ่มต้น   70,100.-) 

         22-29 ส.ค. 65        รำคำเริ่มต้นที่   72,700.-   (รำคำปกติเริ่มต้น   77,800.-) 

จองด่วน รำคำพิเศษ ห้องมีจ ำนวนจ ำกัด 
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง (งดแถมกระเปำ๋) 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

พักเดี่ยว โปรสอบถำมค่ำบริกำรเพ่ิมเติม / อัตรำนี้ส ำหรับคนไทยเท่ำนั้น 

สนใจห้องพักบนเรือประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำกทีร่ะบุ โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพ่ิมเติมจำกเจ้ำหน้ำที่ 
 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบิน และที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

                         

ห้องพักแบบ Balcony (ห้องพักมีระเบียง วิวทะเล) 
 

วันที่ 20-27 พ.ค. 65    หอ้งพักมีระเบียง วิวทะเล รำคำเริ่มที่ ท่ำนละ 54,800.- (ห้องพักคู่) 

วันที่ 24มิ.ย.-1ก.ค. 65  หอ้งพักมีระเบียง วิวทะเล รำคำเริ่มที่ ท่ำนละ 65,900.- (ห้องพักคู่) 

วันที่ 22-29 ส.ค. 65     ห้องพักมีระเบียง วิวทะเล รำคำเริ่มที่ ท่ำนละ 72,700.- (ห้องพักคู่) 
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สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำหมำยบนเรือส ำรำญ 

   
                   Bionic Bar                         Pool Deck Night                            Spin Class Fitness 

   
                   i Fly                                       Pandas                                          Sky Bar 

   
                  Casino                                     Show                                        Sun shine Bar 

   
            Kung Fu Panda                         Wind jammer                                           North star  

   
                Vintages                                 Music Hall                                         The Via 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

บริกำรรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถำมได้ที่ 0 2116 6395 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 7 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
2. อำหำรบนเรือส ำรำญ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ) 
3. กิจกรรม และควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
4. ค่ำภำษีท่ำเรือ (Port Charge) และ ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ (Gratuities)  
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
2. ค่ำธรรมเนียมกำรยื่น ขอวีซ่ำอเมริกำ และ แคนำดำ 
3. อำหำรพิเศษท่ีท่ำนสั่งเพิ่มเติมกับทำงเรือ 
4. ค่ำแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ / ค่ำ WIFI 
5. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่ำตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-สนำมบินซีแอตเทิล/สนำมบินซีแอตเทิล-กรุงเทพฯ (หำกต้องกำรซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณำสอบถำม
เจ้ำหน้ำที่เพื่อเสนอรำคำอีกครั้ง) 
8. ค่ำรถรับส่งจำก สนำมบินซีแอตเทิล (SEA)-ท่ำเรือ-สนำมบินซีแอตเทิล (SEA) (หำกต้องกำรซื้อรถรับส่ง กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่
เพ่ือเสนอรำคำอีกครั้ง) 
9. ค่ำประกันสุขภำพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่ำงท่องเที่ยว  
10. ค่ำตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนกำรเดินทำง 72 ช.ม. 
11. ค่ำกักตัว ASQ 14 วัน หลังจำกเดินทำงกลับเข้ำไทย (ถ้ำมี) 
12. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
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เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับจำกวันจอง
ทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำง
ได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Line, Email หรือ Fax 0 2116 6423 ถึงเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ 
หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
* กรณีทำงเรือฯ ประกำศยกเลิกเส้นทำงล่องเรือ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ระบำดระลอกใหม่ ตั้งแต่ 75 วันขึ้นไป ก่อนเดินทำง 
ให้ Refund คืนเต็มจ ำนวน 100%  
* กรณีทำงเรือฯ ประกำศยกเลิกเส้นทำงล่องเรือ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ระบำดระลอกใหม่ น้อยกว่ำ 75 วัน ก่อนเดินทำง 
ให้ Future Cruise Credit 100%  
หมำยเหตุ  
- ส ำหรับท่ำนที่ยังไม่มีวีซ่ำ แนะน ำให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้ำ 50 วันท ำกำรก่อนกำรเดินทำงข้ึนไป (เพื่อเผื่อเวลำยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ 
โดยใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ ประมำณ 15-20 วันท ำกำร ต่อสถำนฑูต) 
- ทำงบริษัทฯ มีบริกำรออก E-Ticket เพ่ือประกอบกำรยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ (มีค่ำบริกำร 300 บำท ต่อเอกสำร 1 ฉบับ) 
- อัตรำนี้ เป็นรำคำเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับขึ้นของค่ำเงินบำท, ทำงโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชำร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้ำพักในช่วงที่มีกำรจัดงำนแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยันรำคำอีกครั้งหลังจำกท่ีได้รับกำรยืนยัน
ห้องพักว่ำงแล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมำะส ำหรับผู้เดินทำงที่ต้องกำรออกแบบเส้นทำงท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีควำมยืดหยุ่นในกำรท่องเที่ยวสูง 
สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ อำทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตำมที่บริษัทก ำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่ำงๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 
- กรณีท่ีผู้เดินทำง ต้องกำรแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่ำนสำมำรถบินไปถึงล่วงหน้ำได้ก่อน แล้วจึงมำร่วมทริป ตำมรำยละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช ำระค่ำแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สำมำรถขอคืนค่ำเดินทำงคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกกำรเดินทำงในทุกกรณี  
* หำกมีกำรปรับเปลี่ยน สถำนที่เที่ยวชมต่ำงๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตำมท่ีบริษัทก ำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 
* กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทำงพิกำร หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทำงท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสำรที่ตั้งครรภ์จะต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงในกำรเดินทำง เพรำะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 
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* หนังสือเดินทำงของท่ำนต้องไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง และต้องมีหน้ำว่ำง 3 หน้ำ เพ่ือใช้ในหำร
ประทับตรำ 
* กำรเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง วันเดินทำง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภำยในวันที่ช ำระเงินค่ำแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรจอง
และต้องท ำกำรจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ 
ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำรจลำจล 
เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำรเจ็บป่วย กำร
ถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ
หรือออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

 

แนะน ำ องค์กำรอนำมัยโลก รับรองวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ 
วัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค   ครบ 2 โดส   อนุมัติเมื่อ 31 ธ.ค. 2563 
วัคซีนแอสตร้ำเซนเนก้ำ    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 
วัคซีนโมเดอร์นำ    ครบ 2 โดส   อนุมัติเมื่อ 30 เม.ย. 2564 มีประสิทธิภำพ 94.1% 
วัคซีนจำกซิโนแวค    ครบ 2 โดส   อนุมัติเม่ือ 01มิ.ย. 64  
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

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 กำรรับกำรรกัษำพยำบำลครั้งแรกในประเทศไทย*** / 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 กำรจีโ้ดยสลัดอำกำศ / 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 สิ้นเชงิจำกอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรกัษำพยำบำลที่ได้เกิดขึน้ในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลบัประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 
incurred within 7 days of the return to Thailand. 

 
 

ROYP-8D7N-SEA-SEA-2207221

Page 7 of 13

ROYP-8D7N-SEA-SEA-2207221

Page 7 of 13



1 

VS060821 
 

ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทัว่โลก / เดินทำงเอเชีย) GTIP 

จ ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชยี / 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 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 

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกัดคร้ัง แต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวนวนัที่ระบุ / 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 

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

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

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

          
 

         
 
 
 
 

        

         

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

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 

ROYP-8D7N-SEA-SEA-2207221

Page 8 of 13

ROYP-8D7N-SEA-SEA-2207221

Page 8 of 13



1 

VS060821 
 

มำตรกำรด้ำนสุขภำพ และควำมปลอดภัยของเรือส ำรำญ รอยัลแคริบเบียน 
ใช้มำตรกำรที่เข้มงวด เพ่ือสุขภำพที่ดีของผู้โดยสำร และลูกเรือ 

กำรตรวจ และคัดกรอง 

วันหยุดพักผ่อนของคุณ ต้องมีควำมปลอดภัย และจะต้องเริ่มต้นด้วยกำรป้องกัน 

ผู้โดยสำร และลูกเรือทุกคน จะต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนอย่ำงครบถ้วนก่อนลงเรือ ผู้โดยสำรทุกคนจะต้องกรอก
แบบสอบถำมด้ำนสุขภำพ และผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะต้องท ำกำรทดสอบ Antigent ที่อำคำรผู้โดยสำร 

และต้องท ำกำรทดสอบก่อนที่จะข้ึนจำกเรือ หำกมีข้อก ำหนดส ำหรับขำกลับเข้ำประเทศ 

กำรท ำควำมสะอำด และกำรฆ่ำเช้ือ 
กำรยกระดับของมำตรกำร กำรรักษำควำมสะอำด และกำรฆ่ำเชื้อ ได้ถูกจัดเป็นมำตรฐำนใหม่ของเรำ ตอนนี้ด้วย
ค ำแนะน ำจำกทีม Healthy Sail Panel เรำได้ก้ำวไปไกลกว่ำที่เคยเป็นมำ 

 

ระบบกำรกรองอำกำศบริสุทธิ์ใหม่ 100% 

ระบบ HVAC จะท ำกำรกรองอำกำศท่ีใหม่ 100% จำกภำยนอกเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง และส่งต่อไปยังทุกพ้ืนที่
ภำยในเรือ เพ่ืออำกำศบริสุทธิ์ ที่ท ำให้คุณรู้สึกหำยใจสะดวกขึ้น ระบบของชั้นในกำรกรองที่แข็งแกร่ง ท ำให้ 

กำรส่งผ่ำนอนุภำคละอองลอย ระหว่ำงช่องว่ำงต่ ำมำก ถึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

ขณะที่อยู่บนเรือ 

เรำยังคงให้บริกำรระดับพรีเมี่ยม พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และอ่ืนๆ อีกมำกมำย ที่คุณสำมำรถคำดหวังจำก
เรำได้ เพียงมีข้อควรระวังมำกกว่ำเดิม เช่น ควำมจุ ของผู้โดยสำรที่ลดลง และมำตรกำรท ำควำมสะอำดที่เพ่ิม
มำกขึ้น 

กำรดูแลทำงกำรแพทย์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
สุขภำพ และควำมปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับเรำ นั่นคือเหตุผลที่เรำได้ยกระดับคุณภำพในกำรดูแล
ทำงกำรแพทย์บนเรือให้มีควำมแข็งแกรงอย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน โดยกำรเพ่ิมจ ำนวนแพทย์ และพยำบำลในเรือ 
แต่ละล ำ พร้อมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ให้ทันสมัย พร้อมรับมือในกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยติด 

Covid-19 เรำเตรียมพร้อมอย่ำงเต็มที่ เพ่ือให้กำรประเมินทำงกำรแพทย์มีประสิทธิภำพอย่ำงเร่งด่วน กำรทดสอบ Rapid Test และ
สิ่งที่ส ำคัญยิ่งกว่ำนั้นคือ เตียงส ำหรับผู้ป่วยบนเรือแต่ละล ำ 

ขณะขึ้นทัวร์ชำยฝั่ง 

เรำขอแนะน ำอย่ำงยิ่ง ให้เลือกเที่ยวทัวร์ชำยฝั่งกับผู้ดูแลของเรำ ที่ได้เพ่ิมมำตรฐำนด้ำนสุขภำพ และควำม
ปลอดภัยสูงสุด คุณจะได้รับประสบกำรณ์กับทัวร์ชำยฝั่งที่ประทับใจ ผู้โดยสำรทุกคนจะได้รับกำรแนะน ำให้อยู่กับ

กลุ่ม และรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ รถโดยสำรจะมีกำรลดจ ำนวนที่นั่งลง และจะได้รับกำรฆ่ำเชื้อสม่ ำเสมอ ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำร
ควำมเป็นส่วนตัว เรำพร้อมให้บริกำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรท่องเที่ยวกับครอบครัว หรือ กลุ่มเล็กๆ หรือ จะเป็นกำรท่องเที่ยวแบบ
ส่วนตัว เรำก็จัดได้ เรำท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับรัฐบำลท้องถิ่น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมข้อก ำหนดของแต่ะละพ้ืนที่ 
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ค ำถำมที่พบบ่อย ในกำรท่องเที่ยวเรือส ำรำญ 
 

มำตรกำรตรวจคัดกรองก่อนลงเรือ 
Q มีมำตรกำรตรวจคัดกรองสุขภำพอย่ำงไรบ้ำง ท่ีอำคำรผู้โดยสำรในวันขึ้นเรือ ? 
A ณ ที่อำคำรผู้โดยสำร เรำจะด ำเนินกำรคัดกรองผู้โดยสำรทุกคน เพ่ือให้แน่ใจว่ำทุกคนที่ขึ้นเรือ หรือ พนักงำนที่ท ำงำนที่ท่ำเรือมี
สุขภำพที่ดี เอกสำรของผู้โดยสำรทั้งหมด รวมถึงหลักฐำนกำรฉีดวัคซีนที่ได้รับ 14 วันก่อนเดินทำง และต้องแสดงผลกำรทดสอบ 
SARS-CoV-2 ที่เป็นลบ ก่อนเดินทำงให้ท ำกำรตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมกับทำงเรือ และหน่วยงำนของรัฐที่เก่ียวข้อง เนื่องจำก
ข้อก ำหนดจะแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละท่ำเรือ นอกจำกนี้ผู้โดยสำร และลูกเรือ รวมถึงผู้ที่เดินทำงเข้ำมำยังท่ำเรือ และเจ้ำหน้ำที่
ท่ำเรือทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถำมด้ำนสุขภำพ และตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน ผู้โดยสำร และลูกเรือที่มีอุณหภูมิ 100.4 องศำฟำ
เรนไฮต์ หรือ 38 องศำเซลเซียสขึ้นไป จะต้องได้รับกำรตรวจคัดกรองซ้ ำครั้งที่สอง กำรตรวจคัดกรองครั้งที่สอง จะด ำเนินกำรโดย
หน่วยงำนพิเศษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ และจะพิจำรณำว่ำบุคคลนั้นมีสิทธิ์ขึ้นเรือหรือไม่ 
 

Q ฉันจ ำเป็นต้องฉีดวัคซีน Covid-19 เพื่อล่องเรือหรือไม่ ?  
    เอกสำรใดบ้ำงที่ถือเป็นหลักฐำนกำรฉีดวัคซีน ? 
    ฉันต้องได้รับวัคซีนล่วงหน้ำนำนแค่ไหน ? 
A ท่ำนที่วำงแผนที่จะท่องเที่ยวเรือส ำรำญ ในขณะนี้ Royal Caribbean Group ขอให้ท่ำนที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับ
วัคซีนให้ครบถ้วนไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง เอกสำรที่ต้องใช้แสดงกำรฉีดวัคซีน หน่วยงำนผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่
ผู้โดยสำรได้รับกำรฉีดวัคซีน จะบันทึกกำรฉีดวัคซีน อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับกำรยอมรับจำกประทศนั้นๆ ซึ่งเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
เป็นแบบฟอร์มมำตรฐำนที่ออกให้เท่ำนั้น (เช่น รหัส QR ที่ไม่ซ้ ำกัน) บันทึกกำรฉีดวัคซีนที่สำมำรถส่งไปยังสำยกำรเดินเรือ และ
จะต้องแสดงว่ำผู้โดยสำรได้รับกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน ซึ่งหมำยควำมว่ำผู้โดยสำรได้รับวัคซีนครบตำมปริมำณท่ีก ำหนด (เช่น ได้รับ
เข็มที่สอง ครบในกรณีท่ีต้องฉีดให้ครบสองโดนตำมข้อก ำหนดของเจ้ำของผลิตภัณฑ์วัคซีน) และผู้โดยสำรต้องได้รับวัคซีนโดส
สุดท้ำยอย่ำงน้อย 14 วันก่อนออกเดินทำง 
 

Q จะต้องท ำอย่ำงไร หำกรู้สึกไม่สบำยในวันที่ต้องล่องเรือ และไม่สำมำรถเดินทำงได้ ? 
A หำกคุณรู้สึกไม่สบำยในวันก่อนกำรล่องเรือ คุณไม่ควรเดินทำง และควรติดต่อทำงเรือทันที เพ่ือทำกรเลื่อนกำรเดินทำง 
หำกคุณจองเรือภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2564 คุณจะได้รับกำรยกเลิกทริปภำยใต้เงื่อนไขของ Cruise With Confidence 
ดังนั้นคุณสำมำรถยกเลิกได้ภำยใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันล่องเรือ และจะได้รับ Future Cruise Credit 100% เพ่ือใช้เดินทำงในทริป 
หน้ำ โปรดทรำบว่ำคุณอำจต้องได้รับกำรตรวจเช็คแอนติเจนแบบฉุกเฉินส ำหรับ SARS-CoV-2 ที่สนำมบินขำเข้ำ หรือที่อำคำร
ผู้โดยสำรก่อนขึ้นเครื่อง ผลกำรตรวจที่เป็นบวก หรือมีบันทึกอำกำรติดโรค อำจส่งผลให้ถูกปฏิเสธกำรขึ้นเครื่อง 
 
 

Q จะท ำอย่ำงไรกับค่ำเรือที่ช ำระไปแล้ว หำกมีผลตรวจเป็นบวกส ำหรับ SARS-CoV-2 ก่อนกำรล่องเรือ และไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ได้ ? 
A จะมีกำรด ำเนินกำรคืนเงินเต็มจ ำนวนส ำหรับผู้โดยสำรที่มีกำรตรวจคัดกรอง และผลออกมำเป็นบวกภำยในสอง-สำมสัปดำห์ นับ
จำกวันล่องเรือ ตลอดจนถึงสมำชิกในกลุ่มที่เดินทำงด้วยกันทันทีที่ตัดสินใจที่จะยกเลิก 
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Q ฉันจะคำดหวังอะไรได้บ้ำง หำกจ ำเป็นต้องท ำกำรคัดกรองครั้งที่สอง ที่อำคำรผู้โดยสำร และจะเกิดอะไรขึ้นหำกฉันไม่ผ่ำน
กำรคัดกรองครั้งที่สอง ? 
A กำรตรวจคัดกรองครั้งที่สอง ซึ่งอำจมีกำรขอให้มีกำรตรวจซ้ ำในบำงกรณี เช่น มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิสูงประมำณ 38 
องศำเซลเซียส หรือสูงกว่ำผู้โดยสำรจะถูกขอให้ท ำกำรตรวจครั้งที่สอง กำรตรวจคัดกรองครั้งที่สอง หน่วยงำนพิเศษท่ีเป็น
ผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์จะท ำกำรตรวจ และประเมินด้วยตัวเอง หรือ อำจจะให้เทคโนโลยีโทรเวชกรรม (Telemedicine) เข้ำมำ
ใช้ในกำรตรวจคัดกรอง กำรตรวจคัดกรองครั้งที่สองไม่ได้จ ำกัดเฉพำะกำรตรวจวัดอุณหภูมิเท่ำนั้น แต่จะมีกำรซักถำมประวัติทำง
กำรแพทย์เชิงลึก รวมถึงกำรตรวจวัดสัญญำณชีพ หลังจำกปฏิบัติกำรตรวจคัดกรองครั้งที่สอง และตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรแพทย์ ผู้โดยสำร และผู้ร่วมเดินทำงของพวกเขำอำจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเรือ 
 

Q จะเกิดอะไรขึ้นหำกฉันหรือผู้ร่วมเดินทำงในกลุ่มเดินทำงของฉันติดโรคCovid-19 หรอืมีกำรติดโรคติดต่อที่อำคำรผู้โดยสำร ? 
    เรำจะยังสำมำรถล่องเรือได้หรือไม่  ? 
A หำกคุณมีไข้ หรือ มีอำกำรเจ็บป่วยระหว่ำงอยู่ที่อำคำรผู้โดยสำร อำจส่งผลให้ถูกปฏิเสธกำรข้ึนเรือรวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มท่ีร่วมกำร
เดินทำงของคุณด้วย ดังนั้นเรำขอแนะน ำให้คุณตรวจสอบสุขภำพของคุณก่อนวันล่องเรือ และยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแผนกำร
เดินทำงของคุณหำกรู้สึกว่ำมีอำกำรเจ็บป่วยขึ้นมำ 
 

Q ถ้ำฉันถูกปฏิเสธกำรขึ้นเรอื หรือไปขึ้นเรือสำย ฉันสำมำรถขึ้นเรือท่ีท่ำเรือถัดไป ได้หรือไม่ ? 
A ไม่สำมำรถท ำได้ เพรำะจะต้องมีกำรประเมินควำมพร้อมด้ำนสุขภำพในกำรข้ึนเรือก่อนจะออกจำกท่ำเรือแรก ดังนั้นผู้โดยสำรไม่
สำมำรถแวะขึ้นระหว่ำงทำงได้ 
 

Q ณ ที่ท่ำเรือ และอำคำรผู้โดยสำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ท่ำเรือ ต้องผ่ำนกำรตรวจสุขภำพหรือไม่ ? 
A ใช่, พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ ที่ประจ ำอยู่ที่ท่ำเรือ และอำคำรผู้โดยสำร จะต้องได้รับกำรคัดกรอง และวัดอุณหภูมิแบบรำยวัน 
และตอบแบบสอบถำมด้ำนสุขภำพเช่นเดียวกับผู้โดยสำร และลูกเรือทุกคน 
 

Q ถ้ำฉันเป็นผู้โดยสำรที่พักห้อง Suite จะยังได้รับสิทธิ์เช็คอินในพื้นที่แยกเฉพำะ และเลำนจ์ส ำหรับฉันหรือไม่ ? 
A ใช่, เรำจะยังคงสิทธิ์ในขั้นตอนกำรเช็คอินพื้นที่แยกเฉพำะ และเลำนจ์ในอำคำรผู้โดยสำรที่ให้บริกำรนี้แก่ผู้เข้ำพักห้อง Suite ทั้งนี้
อำจปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจำกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรกำร และข้อก ำหนดในกำรคัดกรองที่อำคำรผู้โดยสำร 
 

Q มีค ำแนะน ำหรือข้อจ ำกัดใหม่ เกี่ยวกับกระเป๋ำเดินทำงหรือไม่ ? 
A ในขณะนี้ ยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง หรือข้อก ำหนดใหม่ใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋ำเดินทำง 
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มำตรกำรตรวจขณะลงเรือ 
Q ขณะล่องเรือ เวลำ และสถำนที่ไหนบ้ำง ท่ีต้องจ ำกัดให้เว้นระยะห่ำงทำงกำยภำพ ? 
    มีข้อก ำหนด และกำรบังคับให้อย่ำงไร ? 
A ควรเว้นระยะห่ำงทำงกำยภำพ ต้องปฏิบัติตลอดช่วงวันหยุดของคุณตั้งแต่เดินทำงถึงอำคำรผู้โดยสำรจนกระทั้งกลับถึงบ้ำน โดย
ต้องเว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 6 ฟุต (2เมตร) ระหว่ำงเดินทำง ป้ำย และเครื่องหมำยควำมปลอดภัยของลูกเรือจะถูกติดไว้ทั่วทั้งเรือ 
และท่ำเรือ เพ่ือแจ้งเตือนแขกเก่ียวกับระยะยะทำง และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ กำรจัดที่นั่งในพ้ืนที่สำธำรณะ เช่น สถำนที่รับประทำน
อำหำร โรงละคร และชั้นสระว่ำยน้ ำจะถูกกระจำยออกไป และลิฟต์จะจ ำกัด ผู้เข้ำพักไม่เกินสี่คน หรือปำร์ตี้กำรเดินทำงครั้งละหนึ่ง
คน 
 

Q มีกิจกรรม หรือสถำนที่ใดบนเรือท่ีปิดกำรให้บริกำรบ้ำงหรือไม่ ? 
A กิจกรรม, ร้ำนค้ำ และจุดบริกำรอ่ืนๆบนเรือ เกือบทั้งหมดของเรำจะเปิดให้บริกำรตำมปกติ โดยจะมีป้ำยติดประกำศมำตรกำร 
และแนวทำงปฏิบัติเพ่ือสุขภำพ และควำมปลอดภัยของคุณ ในสถำนที่และตำมจุดต่ำงๆอย่ำงเห็นได้ชัด 
 

Q จะมีเจลส ำหรับท ำควำมสะอำดมือในห้องพัก และบริเวณรอบๆเรือ หรือไม่ ? 
A บนเรือมีเจลท ำควำมสะอำดมือให้บริกำรทั่วทุกท่ี ตำมหน้ำห้องอำหำร หน้ำร้ำนค้ำ ซึ่งตอนนี้เรำเพ่ิมจุดบริกำรข้ึน 75% โดยจะมี
บริกำรทุกที่ ที่คุณน่ำจะใช้มำกท่ีสุด เช่น ใกล้ลิฟต์ และที่ทำงออก และทำงเข้ำสถำนที่จัดงำนทั้งหมด รวมทั้งจุดที่ไม่เคยมีมำก่อน 
หรืออ่ำงล้ำงมือในห้องน้ ำ และในบริเวณใกล้เคียง นอกจำกนี้ยังมีเจลท ำควำมสะอำดมือให้บริกำรในทุกห้องพัก 
 

Q คุณจะม่ันใจได้อย่ำงไรว่ำผู้โดยสำรจะให้ควำมร่วมมือในกำรรักษำสุขอนำมัย และล้ำงมือให้สะอำด ? 
A กำรรักษำควำมสะอำดของมือ ขณะอยู่บนเรือเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับเรำมำโดยตลอด ซึ่งเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่ำ ช่วยปกป้องสุขภำพ 
และควำมปลอดภัยของผู้โดยสำร และลูกเรือของเรำทุกคน มีอ่ำงล้ำงมือจ ำนวนมำก และจุดบริกำรเจลท ำควำมสะอำดมือตั้งอยู่ทั่ว
ทุกที่บนเรือ เรำปรับปรุง และเพ่ิมจุดบริกำรเจลท ำควำมสะอำดในบริเวณที่มีกำรสัมผัสสูง 
 

Q ผู้โดยสำรต้องท ำกำรซ้อมหนีภัย (Muster Drill) ตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยของเรืออยู่หรือไม่ ? 
    ถ้ำจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรให้มีควำมปลอดภัย ? 
A กำรฝึกซ้อมหนีภัยในกรณีฉุกเฉินหรือ Muster Drill เป็นส่วนส ำคัญในกำรรับรองควำมปลอดภัยของผู้โดยสำรของเรำ และเรำได้
น ำนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่ำ Guest Safety Briefing ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ได้รับกำรรับรอง และจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว มำช่วยเพิ่ม
ควำมคล่องตัวในกระบวนกำร และมีควำมปลอดภัยสูง ท ำให้องค์ประกอบหลักของกำรฝึกซ้อมมีประสิทธิภำพมำกกว่ำแบบดั้งเดิม 
โดยแบบใหม่นี้ ผู้โดยสำรสำมำรถท ำกำรฝีกซ้อมผ่ำนมือถือ และอุปกรณ์สื่อสำรอ่ืน หรือ จะเป็นทีวีในห้องพัก หลังจำกผู้โดยสำรได้
ท ำกำรฝึกซ้อมด้วยตัวเองเรียบร้อย  ให้ไปยังจุดนัดหมำยของท่ำนบนเรือ ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบว่ำขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ 
และตอบค ำถำมได้อย่ำงถูกต้อง โดยไม่จ ำเป็นต้องท ำเป็นกลุ่ม 
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Q กำรเว้นระยะห่ำงทำงกำรภำพระหว่ำงอยู่บนเรือ บังคับใช้อย่ำงไร ที่ไหน และเม่ือไหร่ ? 
A กำรเว้นระยะห่ำงทำงกำยภำพควรปฏิบัติตลอดทุกช่วงเวลำ ไม่ว่ำจะระหว่ำงอยู่บนเรือ หรือขณะลงทัวร์ชำยฝั่งที่เรือแวะจอด โดย
ให้มีพ้ืนที่อย่ำงน้อย 6 ฟุต (2 เมตร) จะมีป้ำย และเครื่องหมำยต่ำงๆ แจ้งให้ผู้โดยสำรทรำบเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ตลอดทั่วทั้ง
อำคำรผู้โดยสำรที่ท่ำเรือ และบนเรือ กำรนั่งในพ้ืนที่สำธำรณะ เช่น ร้ำนอำหำร ห้องเธียร์เตอร์ และสระว่ำยน้ ำ จะต้องกระจำยเว้น
ระยะออกไป และลิฟต์จะจ ำกัดผู้ใช้บริกำรในแต่ละครั้งไม่เกินสี่คน หรือเฉพำะกรุ๊ปที่เดินทำงมำด้วยกันในหนึ่งครั้ง 
 

Q นโยบำย และมำตรกำรควำมปลอดภัยใหม่มีผลต่อกิจกรรม เกมส์ และกีฬำอื่นๆบนเรือ อย่ำงไร ? 
A กิจกรรมส่วนใหญ่จะยังคงเปิดให้บริกำรบนเรือ แต่จะมีกำรปรับเปลี่ยนบำงอย่ำง เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้โดยสำรทุกท่ำน เช่น 
กำรจัดกลุ่มให้มีขนำดเล็กลง กำรขยำยเวลำของแต่ละกิจกรรม หรือ เวลำในกำรเล่นเกมส์มำกข้ึน เพ่ือลดกำรสัมผัส และเว้น
ระยะห่ำงทำงกำยภำพ กิจกรรมบำงอย่ำงจะจ ำกัดผู้เล่น หรือผู้ใช้บริกำร กลุ่มท่ีเดินทำงมำด้วยกันจ ำเป็นต้องแยกให้มีขนำดที่เล็กลง 
นอกจำกนี้กิจกรรม และอุปกรณ์เกมส์ และพ้ืนผิวทั้งหมดจะต้องได้รับกำฆ่ำเชื้ออย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

Q ฉันจ ำเป็นต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยขณะล่องเรือหรือไม่ และถ้ำใช่ เมื่อไหร่ ที่ไหน และท ำไม และข้อก ำหนดของหน้ำกำก
อนำมัยควรเป็นอย่ำงไร ? 
A ผู้โดยสำร และลูกเรือทุกคนจะต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดที่อยู่บนเรือ โดยเฉพำะผู้โดยสำรควรสวมหน้ำกำกอนำมัยในสถำนที่
สำธำรณะทุกที่โดยไม่ค ำนึงว่ำจะมีกำรเว้นระยะห่ำงทำงกำยภำพหรือไม่ แต่ไม่จ ำเป็นต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยในห้องพักของท่ำน มี
ข้อยกเว้นส ำหรับบำงสถำนที่ เช่น ห้องอำหำร ผู้โดยสำรไม่จ ำเป็นต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยขณะนั่งรับประทำนอำหำร และดื่ม
เครื่องดื่ม แต่จะต้องมีกำรเว้นระยะห่ำงทำงกำยภำพตำมมำตรกำรควำมปลอดภัย นอกจำกนี้ผู้โดยสำรไม่จ ำเป็นต้องสวมหน้ำกำก
อนำมัย ขณะท ำกิจกรรมที่อำจท ำให้หน้ำกำกเปียก เช่น เมื่อว่ำยน้ ำในสระว่ำยน้ ำ หรือเมื่อเข้ำร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ก ำลังมำก เช่น 
วิ่งจ๊อกกิ้งในลู่วิ่ง หรือ ออกก ำลังกำยที่ Vitality Spa and Fitness Center. หน้ำกำกอนำมัยควรเป็น Surgical Mask หรือ Cloth 
Mask (หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ) เท่ำนั้น ผ้ำพันคอ และผ้ำพันคอแบบเปิดไม่สำมำรถน ำมำใช้แทนหน้ำกำกอนำมัยได้ เพรำะไม่
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนด้ำนสุขภำพ และจะไม่ได้รับอนุญำตให้ใช้บนเรือ 
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