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แพ็คเกจเรือล่องแม่น ้ำ                        สุดหร ู6 ดำว  
เส้นทำง Paris & Normandy 8 วัน 7 คืน 

พักบนเรือ S.S. Joie de Vivre  
แพ็คเกจเดินทำงเอง มีควำมยืดหยุ่น เหมำะส้ำหรับท่ำนที่ต้องกำรเที่ยวเอง / ไม่มีเจ้ำหน้ำที่คนไทยบริกำร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(พิเศษ!! รวม WIFI, ทิปพนักงำน, รวมทัวร์ชำยฝั่ง, รถรับส่ง สนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน) 
 

ไม่รวม ค่ำวีซ่ำเชงเก้น แบบ Multiple - ค่ำตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง - ค่ำเดินทำงนอกเหนือจำกที่ระบุ - Port Charge  

ค่ำท้ำ Vaccine Passport - ค่ำท้ำ Thailand Pass 
ค่ำโรงแรม AQ, SHA+ พร้อมตรวจหำเชื อโควิด ส้ำหรับรอผลตรวจขำกลับเข้ำไทย(ตำมที่รัฐก้ำหนด) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทำง 72 ชม. ทั งขำไป และขำกลับ  
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั งหมดหลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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วันที่ 1  ปำรีส, ฝรั่งเศส 

 อิสระ เดินทางเอง ถึงสนามบินปารีส ชาร์ลส์ เดอโกล 
ในแพ็คเกจล่องเรือ จะมีรวมค่าเดินทางแบบจอยรถ ส่งท่าเรือโดยรถบัส  หรือ หากผู้เดินทางมีการ
จองรถส่วนตัว คุณจะได้รับการต้อนรับจากตัวแทนของเรือ Uniworld และน าส่งท่านไปยังเรือ 
หมำยเหตุ : บริการรถรับส่งของทางเรือ รับเฉพาะ สนามบิน Charles de Gaulle Airport สู่ 
ท่าเรือปารีส Port de Javel, 75015 Paris, France รอบเวลา 06.00-15.30 น. 

วันที่ 2  ลำโรช-กูยง, เวอร์นอน, จิแวร์นี ฝรั่งเศส 
วันนี้ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ด้วยการเที่ยวชมปราสาท และ
สวนอันวิจิตรตระการตาที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โอ่อ่าไม่แพ้กัน บวกกับโอกาสที่จะได้ดื่มด่ ากับ
ภูมิประเทศที่เป็นแรงบันดาลใจให้ปรมาจารย์ Claude Monet อิมเพรสชันนิสม์ เยี่ยมชม 
Chateau de La Roche-Guyon บนยอดเขาที่รายล้อมไปด้วยสวนสวย และมองเห็นทิวทัศน์อัน
กว้างไกลของแม่น้ าแซน  จากนั้นเยี่ยมชมบ้าน และสวนของ Claude Monet หรือใช้เวลาในชนบท
ฝรั่งเศสที่สวยงาม ด้วยการขี่จักรยานแบบมีไกด์จาก Vernon ไปยัง Giverny 
แนะน า : การเดินป่า บนเส้นทาง Crests หรือสวนของ Monet ที่ Giverny หรือ Château La 
Roche-Guyon หรือปั่นจักรยาน "Let's Go" จาก Vernon ไปยัง Giverny 

 ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับจากกัปตัน และอาหารเย็นสุดพิเศษ ที่เตรียมให้ทุกท่านในเย็นวันนี้ 
วันที่ 3  รูออง 

เดินตามรอยเท้าความยิ่งใหญ่ในเมืองหลวงยุคกลางของนอร์มังดี เมืองที่มีย่านประวัติศาสตร์ที่ยังคง
สภาพสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์  จากโบสถ์ Monet จนถึงไม้กางเขน ซึ่งท าเครื่องหมายจุดที่ Joan 
of Arc ถูกทรมาน  
Rouen เป็นขุมสมบัติส าหรับผู้อยากรู้อยากเห็นทางวัฒนธรรม การเรียกร้องของคนดังที่อาศัย หรือ
เสียชีวิตใน Rouen นั้นยาวนาน และหลากหลาย 
ทัวร์เดินชม Rouen เมืองหลวงของ Dukes of Normandy 
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วันที่ 4 Caudebec-en-Caux (Honfleur or Étretat) 

Caudebec-en-Caux เมืองเล็กๆ ที่น่ารักบนฝั่งขวาของปากแม่น้ า Seine เป็นจุดเริ่มต้นชมชุมชน
ท้องถิ่น หรือสามารถขับรถผ่านชนบทที่สวยงามของ Calvados ไปยัง Honfleur ท่าเรือริมทะเลที่
สวยงาม และเมืองแห่งจิตรกร หรือมุ่งหน้าไปยังหน้าผาที่มีลมแรงของ Étretat เพ่ือเล่นกอล์ฟ 
เลือกทัวร์เดินชม Honfleur หรือเล่นกอล์ฟ "Let's Go" ในเอเทรตา 

วันที่ 5 รูออง (แคว้นนอร์ม็องดี), ฝรั่งเศส 

เยี่ยมชมชายหาดของนอร์มังดี จุดยกพลขึ้นบก วันดีเดย์ ปี 1944 ปฏิบัติการร่วมของทหารเรือ 
ทหารบก และทหารอากาศ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด เพ่ือปลดปล่อยประเทศในยุโรปเหนือ และยุโรปตะวันตก 
ให้หลุดพ้นทางเยอรมนี รวมทั้งหาดยูทาห์ และ โบสถ ์Ste-Mère-Église  
จากนั้น ชมสุสานอเมริกัน และอนุสรณ์สถานหาดโอมาฮา ซึ่งเป็นการร าลึกถึง Operation Overlord 

วันที่ 6 Mantes-la-Jolie (แวร์ซำย) 

เยี่ยมชมห้องต่างๆ และสวนสวยของ พระราชวังแวร์ซาย 

งานเลี้ยงอ าลาจากกัปตัน และอาหารเย็นสุดพิเศษ จะเตรียมให้ทุกท่านในเย็นวันนี้ 

วันที่ 7 ปำรีส, ฝรั่งเศส 

เพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมย่านการกรุงปารีส หรือปั่นจักรยานไปตามทาง ริมฝั่งแม่น้ าแซน  

วันที่ 8 ปำรีส, ฝรั่งเศส  (อ้ำลำเรือล่องแม่น ้ำ) 

เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของผู้เดินทางมีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบินปารีส 

ชาร์ลส์ เดอโกล หรือผู้เดินทางมีการจองรถส่วนตัว เพ่ือไปสนามบิน ก็จะมีรถมารอรับที่ท่าเรือ หรือ

อิสระเที่ยวเองตาม 

อัทยาศัย 
 

 

Note: The itineraries presented are subject to modification due to water levels, closures because of public 

holidays or other uncontrollable factors. Every effort will be made to operate programs as planned, but 

changes may still be necessary throughout the cruise. This day-to-day schedule is subject to change. Your final 

day-to-day schedule will be provided onboard on the first day of your cruise. 

กำรเดินทำงล่องเรือ : ผู้เดินทางควรได้รับวัคซีนครบโดส ตามท่ีองค์การอนามัยโลกรับรอง อาทิ Pfizer, Moderna, Astrazeneca, 
Astrazeneca Thai, Covishield, J&J ครบโดส  
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมของสมนำคุณ)  

วันเดินทำง 
ประเภทห้องพัก (ห้องละ 2 ท่ำน) 

**ห้องพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่ำนั น** 
รำคำ เริ่มต้น ต่อท่ำน (บำท) 

19-26 มี.ค. / 26มี.ค.-2เม.ย. 66 CLASSIC (162-180 SQ.FT.) 129,500 

2-9 / 9-16 เม.ย. 66 CLASSIC (162-180 SQ.FT.) 153,999 

16-23 / 23-30 เม.ย. 66 

2-9 / 9-16 / 16-23 ก.ค. 66 

23-30 ก.ค. / 30ก.ค.-6ส.ค. 66 

6-13 / 13-20 / 20-27 ส.ค. / 27ส.ค.-3ก.ย. 66 

15-22 / 22-29 ต.ค. 66 

CLASSIC (162-180 SQ.FT.) 167,999 

30เม.ย.-7พ.ค. // 7-14 พ.ค. 66 

14-21 / 21-28 พ.ค. / 28พ.ค.-4มิ.ย. 66 

4-11 / 11-18 มิ.ย. / 25มิ.ย.-2ก.ค. 66 

3-10 / 17-24 ก.ย. / 24ก.ย.-1ต.ค. 66 

1-8 / 8-15 ต.ค. 66 

CLASSIC (162-180 SQ.FT.) 188,999 

คิดอัตรำแลกเปลี่ยนวันที่ 14 มี.ค. 65 
อัตรำนี เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 

กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 
สนใจห้องพักบนเรือประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำกทีร่ะบุ โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพ่ิมเติมจำกเจ้ำหน้ำที่ 

 

จองตั๋วเครื่องบิน รบัประกันรำคำถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
 

เงื่อนไข และควำมรับผิดชอบ     บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริกำร รับจองแพค็เกจทัวร์  สำยกำรบิน  เรือส้ำรำญ และ 
ตัวแทนกำรท่องเที่ยวในตำ่งประเทศ ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของ
เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำรจลำจล เปลี่ยนแปลงก้ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ กำรปรับ
มำตรกำรของสถำนที่เที่ยวแต่ละแห่งที่อำจปิด หรืองดเข้ำชม ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ นทั งทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมเช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท้ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธ
กำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำหรือออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถกูต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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ตัวอย่ำงห้องพักแบบ CLASSIC, เรอืล่องแมน่ ้ำ S.S. Joie de Vivre 
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อัตรำนี รวมถึง 

 ค่าทิปบนเรือ  

 ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง) 

 ทัวร์ชายฝั่ง 6 วัน โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการ (Shore Excursion) 

 ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือส าราญ ระดับ 6 ดาว (อาหารเช้า 7 มื้อ - เที่ยง 5 มื้อ และ ค่ า 7 มื้อ) อาหารทุกม้ือบนเรือ ปรุงด้วย       

วัตถุดิบที่ดีท่ีสุด และสดใหม่ที่สุด 

 งานเลี้ยงต้อนรับ และอ าลา กาล่าดินเนอร์ จากกัปตัน  

 ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มทุกชนิด พร้อมทั้งเครื่องดื่มพรีเมียม อาทิ ไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวิสกี้ บนเรือส าราญ  

 ค่าห้องพักสุดหรูบนเรือส าราญ พร้อมวิวสุดพิเศษ ตลอดการเดินทาง 7 คืน  
    (บริการด้วยผ้าขนหนู, เตียงนอนยี่ห้อดีที่สุดในโลกจาก Savoir) 

 บริการด้วยพนักงานระดับพรีเมียมในทุกๆส่วนบนเรือ 

 บริการด้วยบัตเลอร์ส่วนตัวให้บริการเฉพาะห้องพักของท่าน แบบเอ็กซ์คลูซีฟ 

 บริการฟิสเนส และคลาสสอนสุดพิเศษส าหรับลูกค้าทุกท่าน 

 บริการอินเตอร์ไวไฟสุดเร็วบนเรือ 

 กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือส าราญ อาทิ โรงหนัง สระว่ายน้ า บาร์ 

 บริการให้ยืมจักรวาน, ไม้ค้ า ขณะเที่ยวชายฝั่ง 
อัตรำนี ไม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple 

 ค่า Port Charge  

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ปารีส - กรุงเทพฯ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
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 ประกันภัยการเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. (ถ้ามี) / ค่าท า Vaccine Passport / ค่าท า Thailand Pass 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าแพ็คเกจ Test & Go โรงแรม AQ, SHA+ พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด ส าหรับรอผลตรวจขากลับเข้าไทย 
 

เงื่อนไขกำรช้ำระเงิน : 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50% ต่อท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุ
ภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 150 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 160 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระ
ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 150 วันท้ำกำร โปรดช้ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ้ำนวน 

- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช้ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ้ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช้ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ้ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

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 ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
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9. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากทางเรือออกประกาศยกเลิกเส้นทางล่องเรือ ในสถานการณ์โควิด-19  ผู้เดินทางสามารถเก็บค่า
แพ็คเกจไว้เป็นเครดิต เพื่อใช้เดินทางในช่วงเวลาที่เรือกลับมาให้บริการได้ตามปกติ (ทั้งนี้โปรดสอบถามเงื่อนไขกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม) 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
ส้ำคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ข้อแนะน้ำเพิ่มเติม  

- ส าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท าการก่อนการเดินทางข้ึนไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานทูต) 
- 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  
- 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 หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการ
ประทับตรา 
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* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมดหลงัจำก

ท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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ประกันภัยกำรเดินทำง ส้ำหรับผู้ท่ีเดินทำงไปต่ำงประเทศ AGA24TH 
สามารถยื่นขอวีซ่า Schengen ได้ทุกแผน 
แผนครอบครัวคุ้มครองสูงสุด 4 ท่าน อย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นบิดา หรือมารดา (บุตรต้องอายุไมเ่กิน 21 ปี) 

         
ระยะเวลา 

Oasis Visa 
Oasis Visa 

Plus 
Oasis Tripper Oasis Leisure Oasis Business Oasis Traveller 

รายบุคคล รายบุคคล รายบุคคล ครอบครัว รายบุคคล ครอบครัว เฉพาะรายบุคคล เฉพาะรายบุคคล 

1-4 วัน 290 295 300 600 815 1630 915 

เบ้ียประกันรายปี โดย
มีระยะเวลาการ

เดินทางไม่เกิน 90 วัน 
(ต่อการเดินทางแต่ละ
ครั้ง) ต่อเนื่องภายใน

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 เฉพาะรายบุคคล เฉพาะรายบุคคล 

1. การสญูเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ                 
* ผู้เอาประกนัทีม่ีอายุตั้งแต ่16 ปี จนถึง 75 ปี 2,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 
* ผู้เอาประกนัทีม่ีอายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี 1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 
  

  
     

  
2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมโรคที่เกิดจากโค
วิด (ต่อเหตกุารณ์ ส าหรับแผนรายปี) 

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

* ค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ่งในประเทศไทย (ต่อเหตุการณ์
ส าหรับแผนรายปี) 

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

* คุ้มครองค่าใชจ้่ายค่ารกัษาพยาบาลในประเทศ  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
(ภายใน 7 วันนับจากวนัทีเ่ดินทางมาถึงประเทศไทย)             
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3. ความรับผิดชอบตามกฎหมายส่วนบุคคล 1,000,000 1,000,000 - 2,500,000 3,500,000 3,500,000 
  

  
     

  

4. สัมภาระในการเดนิทางสูญหาย / เสียหาย 
- - - สูงสุดไม่เกนิ 50,000 

สูงสุดไม่เกนิ 
50,000 

สูงสุดไม่เกนิ 50,000 

* สิ่งของมีค่า 
- - - สูงสุดไม่เกนิ 25,000 

สูงสุดไม่เกนิ 
25,000 

สูงสุดไม่เกนิ 25,000 

* ต่อสิ่งของหนึ่งชิน้ หนึ่งคู ่หรือหนึ่งชุด       5,000 5,000 5,000 
  

  
     

  

5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลกิการเดินทาง 
- - - สูงสุดไม่เกนิ 300,000 

สูงสุดไม่เกนิ 
500,000 

สูงสุดไม่เกนิ 500,000 
  

  
     

  

6. ค่าธรรมเนียมในการลดจ านวนวนัเดนิทาง 
- - - สูงสุดไม่เกนิ 300,000 

สูงสุดไม่เกนิ 
500,000 

สูงสุดไม่เกนิ 500,000 
  

  
     

  

7. เงินพกติดตวั และเอกสารสูญหาย 
- - - สูงสุดไม่เกนิ 5,000 

สูงสุดไม่เกนิ 
5,000 

สูงสุดไม่เกนิ 5,000 
  

  
     

  

8. การพลาดการต่อเที่ยวบนิ 
- - - สูงสุดไม่เกนิ 50,000 

สูงสุดไม่เกนิ 
500,000 

สูงสุดไม่เกนิ 500,000 

 (ส าหรับการล่าช้าทกุๆ 6 ชั่วโมงเต็ม)         5,000 5000 5000 
 

        

กำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือ 
1. ความช่วยเหลอืทางการแพทย์ / การเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 
และการส่งตัวกลับประเทศ 

                

* ความช่วยเหลอืทางการแพทย์ / การส่งกลับประเทศ สูงสุดไม่เกนิ 
2,000,000 

สูงสุดไม่เกนิ 
2,000,000 

สูงสุดไม่เกนิ 2,000,000 สูงสุดไม่เกนิ 2,000,000 
สูงสุดไม่เกนิ 
2,000,000 

สูงสุดไม่เกนิ 
2,000,000 

* ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีการเสียชีวิต 
และในการท าพิธีศพ 

สูงสุดไม่เกนิ 
2,000,000 

สูงสุดไม่เกนิ 
2,000,000 

สูงสุดไม่เกนิ 2,000,000 สูงสุดไม่เกนิ 2,000,000 
สูงสุดไม่เกนิ 
2,000,000 

สูงสุดไม่เกนิ 
2,000,000 

  
  

     
  

2. ค่าพาหนะเดนิทางเพิ่มเติม ส าหรับญาตสินิทของผูเ้อา
ประกนัภัยหนึ่งท่าน หรือผูท้ี่เดนิทางมากับท่าน กรณีทีท่่าน
ต้องถกูส่งกลับประเทศ (ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเตมิ) 

- - 
ตั๋วเครือ่งบินเที่ยวเดียว ชั้น

ธุรกจิ / ชั้นประหยัด 
ตั๋วเครือ่งบินเที่ยวเดียว ชั้น

ธุรกจิ / ชั้นประหยัด 

ตั๋วเครือ่งบิน
เที่ยวเดียว ชั้น
ธุรกจิ / ชั้น
ประหยัด 

ตั๋วเครือ่งบินเที่ยวเดียว 
ชั้นธุรกิจ / ชัน้

ประหยัด 
  

  
     

  

3. ค่าพาหนะเดนิทางเพิ่มเติม ส าหรับหนึ่งท่าน ซึ่งจะเป็นผู้
เดินทางไปรับ และกลับมา พร้อมกับบุตรของท่าน 
เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน (การเดนิทางไป
ดูแลผู้เยาว์) 

- - 
ตั๋วเครือ่งบินไป-กลับ ชั้น

ประหยัด 
ตั๋วเครือ่งบินไป-กลับ ชั้น

ประหยัด 

ตั๋วเครือ่งบินไป-
กลับ ชั้น
ประหยัด 

ตั๋วเครือ่งบินไป-กลับ 
ชั้นประหยัด 

  
  

     
  

4. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดนิทาง (ต่อเหตกุารณ์
ส าหรับแผนรายปี) - - - 

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

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

  
     

  

5. เที่ยวบินล่าช้า(ต่อเหตกุารณ์ส าหรับแผนรายปี) 
- - - 

สูงสุดไม่เกนิ 50,000 
สูงสุดไม่เกนิ 

50,000 
สูงสุดไม่เกนิ 50,000 

(ส าหรับการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็ม) 2,500 2,500 5,000 
กำรจ้ำกัดอำยุของผู้สมัคร ก้ำหนดอำยุต่้ำสุดไม่ต่้ำกว่ำ 6 เดือน และ สูงสุดไม่เกิน 80 ป ี
ประเทศที่ไมอ่ยู่ใต้ความคุ้มครอง : อัฟกานสิถาน, แอลจีเรีย, บุรุนดี, คองโก, คิวบา, เอริเทรีย, กิน,ี เกาหลเีหนอื, อิรกั, อิรกั, คอซอวอ, ไลบีเรีย, ลิเบีย, มอริเตเนีย, ไนเจอร,์ ไนจีเรีย, เซอร์เบีย, โซมาเลีย, 
ซูดาน, ซีเรีย, เยเมน 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำชำ้ระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ้ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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