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แพ็คเกจเรือล่องแม่น ้ำดำนูบ Christmas Markets (International)   
Arosa Donna Premium all inclusive 5 วัน 4 คืน 

เส้นทำง เองเกลฮัสเซล (พัสเซำ) - เวียนนำ - ลินซ์ - เองเกลฮัสเซล (พัสเซำ) 

  
Premium all inclusive จองด่วน ก่อน 31 ส.ค.62 รับส่วนลด 1,000 บำท ต่อท่ำน 

เดินทำงเอง ไมม่ีเจ้ำหน้ำท่ีอ้ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - วีซ่ำเชงเก้น แบบ Multiple - 
ค่ำรถรับส่ง นอกเหนือจำกที่ระบุในแพ็คเกจ - ค่ำประกันกำรเดินทำง 

หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 

ก้ำหนดกำรเดินทำง วันที่  25-29 พ.ย. 62    รำคำเริ่มต้นที่  20,900.- (ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง) 
                                29พ.ย.-3ธ.ค. 62                  รำคำเริ่มต้นที่  18,200.- (ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง) 
                                3-7 / 7-11 / 11-15 ธ.ค. 62     รำคำเริ่มต้นที่  18,200.- (ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง) 
                                15-19 ธ.ค. 62     รำคำเริ่มต้นที่  16,500.- (ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง) 
 

DATE PORT ARRIVAL DEPARTURE 

1 Engelhartszel (Passau) - 5:00 PM 
2 Vienna 1:00 PM - 

3 Vienna - 6:30 PM 

4 Linz 2.00 PM 11.00 PM 
5 Engelhartszel (Passau) 7.00 AM - 
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ประเภทห้องพัก ห้องพักคู่ วันที่ 25-29 พ.ย. 62 อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ)  
2 bed outside cabin, deck 1 cabin A ท่ำนละ 20,900 บำท  

2 bed outside cabin with panorama window, deck 3 cabin B ท่ำนละ 22,100 บำท  

2 bed outside cabin with Juliette balcony, deck 2 cabin C ท่ำนละ 24,200 บำท  
 

ประเภทห้องพัก ห้องพักคู่ วันที่ 29พ.ย.-3ธ.ค. 62 อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) 
2 bed outside cabin, deck 1 cabin S ท่ำนละ 18,200 บำท 

2 bed outside cabin, deck 1 cabin A ท่ำนละ 20,900 บำท  

2 bed outside cabin with panorama window, deck 3 cabin B ท่ำนละ 24,200 บำท  
2 bed outside cabin with Juliette balcony, deck 2 cabin C ท่ำนละ 25,900 บำท  

                              

ประเภทห้องพัก ห้องพักคู่ วันที่ 3-7 / 7-11 / 11-15 ธ.ค. 62 อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) 
2 bed outside cabin, deck 1 cabin S ท่ำนละ 18,200 บำท 

2 bed outside cabin, deck 1 cabin A ท่ำนละ 22,100 บำท  
2 bed outside cabin with panorama window, deck 3 cabin B ท่ำนละ 24,200 บำท  

2 bed outside cabin with Juliette balcony, deck 2 cabin C ท่ำนละ 25,900 บำท  
 

ประเภทห้องพัก ห้องพักคู่ วันที่ 15-19 ธ.ค. 62 อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) 

2 bed outside cabin, deck 1 cabin S ท่ำนละ 16,500 บำท 
2 bed outside cabin, deck 1 cabin A ท่ำนละ 20,900 บำท  

2 bed outside cabin with panorama window, deck 3 cabin B ท่ำนละ 22,100 บำท  

2 bed outside cabin with Juliette balcony, deck 2 cabin C ท่ำนละ 24,200 บำท  

 
อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 

กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
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ประเภทห้องพักบนเรือส้ำรำญ Arosa Donna 
 

      
   2 bed outside cabin , deck 1 cabin S                           2 bed outside cabin , deck 1 cabin A 

        
   2 bed outside cabin with panorama window , deck 3 cabin B       2 bed outside cabin with juliette balcony, deck 2 cabin C 

 

เงื่อนไขกำรจอง 
1. ช้ำระเต็มจ้ำนวนทันที หลังจำกได้รับกำรยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังกำรยืนยันและช้ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ้ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 4 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
2. อำหำรบนเรือส ำรำญ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรม และควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
3. ค่ำภำษีท่ำเรือ และทิปพนักงำนเรือ (Port charges and many other services) 
4. Wi-Fi จุดประชำสัมพันธ์  
5. รถรับส่งจุดเดียว (incl. DONNA transfer Passau Hbf.) 
6. เครื่องดื่ม : tea, coffee and coffee specialities, soft drinks, beers, sparkling wine and a selection of wines, 

cocktails and long drinks 
7. รับส่วนลด 15% ส ำหรับใช้บรกิำร Spa บนเรือล่องแม่นน  ำ 
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อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. อำหำรพิเศษที่ท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกับทำงเรือ 
2. วีซ่ำเชงเก้น แบบ Multiple  
3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เครื่องดื่มบำงประเถทที่นอกเหนือจำกเรือระบุฯลฯ 
5. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (หำกต้องกำรซื อต๋ัวเครื่องบิน กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเสนอรำคำอีกครั ง) 
6. ค่ำรถรับส่งนอกเหนือจำกเรือระบุ (หำกต้องกำรซื อรถรับส่ง กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเสนอรำคำอีกครั ง) 
7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
8. ประกันเดินทำง Travel insurance  
9. Travel Cancellation Insurance € 47,00 
10. Includes the replacement of the contractually owed cancelation fees at no-show and the replacement of 

the additional costs of a delayed outward journey.  
11. River Cruise Insurance € 59,00 
12. Includes a travel insurance, a holiday guarantee, a travel health insurance, an emergency insurance,           

a luggage insurance, guardian angel for home, Guardian angel for your car. 
หมำยเหตุ 
1. ส ำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์เกิน 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให้ขึ นเรือ 
2. ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 เดือน ไม่อนุญำตให้ขึ นเรือ 
3. ลูกค้ำต้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วันเดินทำงทุกครั ง และต้องมีอำยุมำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำง
ออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมตำม
สภำพอำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกำรเดินทำง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
8. ในโปรแกรมเวลำที่ใช้ในกำรเทียบท่ำเป็นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อนเดินทำงอีกครั ง 
เงื่อนไขกำรช้ำระเงิน : 
- โปรดช้ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ้ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับ 
จำกวันจองทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำง 
เล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ
มัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี  ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
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- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช้ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ้ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. กำรเดินทำงในแพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ เป็นกำรเดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ และรถรับส่งน ำเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำรคอน
เฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
3. กำรช ำระค่ำบริกำร 
3.1 กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเนื่องจำก รำคำโปรโมชั่นมีห้องพักในจ ำนวนจ ำกัด 
4กำรยกเลิก และคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรช ำระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั งหมด เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำง
อ่ืนที่เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำเลื่อนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำห้อง 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกิดขึ นตำมจริง ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั งสิ น 
ส ำคัญ!! บริษัท ท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเที่ยวเท่ำนั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมำยและในขั นตอน
กำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึ นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของ
ท่ำนเอง ทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ได้ทั งสิ น 
4.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละ
สิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั งสิ น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช้ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ้ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

 

 

 
 

 
 

หมำยเหตุ  
- ส ำหรับท่ำนที่ยังไม่มีวีซ่ำ แนะน ำให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้ำ 50 วันท ำกำรก่อนกำรเดินทำงขึ นไป (เพื่อเผื่อเวลำยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ 
โดยใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ ประมำณ 15-20 วันท ำกำร ต่อสถำนฑูต) 
- ทำงบริษัทฯ มีบริกำรออก E-Ticket เพ่ือประกอบกำรยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ (มีค่ำบริกำร 300 บำท ต่อเอกสำร 1 ฉบับ) 
- อัตรำนี  เป็นรำคำเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับขึ นของค่ำเงินบำท, ทำงโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชำร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้ำพักในช่วงที่มีกำรจัดงำนแฟร์ ฯลฯ ทั งนี เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยันรำคำอีกครั งหลังจำกท่ีได้รับกำรยืนยัน
ห้องพักว่ำงแล้ว 
- แพ็คเกจนี  เหมำะส ำหรับผู้เดินทำงที่ต้องกำรออกแบบเส้นทำงท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีควำมยืดหยุ่นในกำรท่องเที่ยวสูง 
สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ อำทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
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- แพ็คเกจนี  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 
* ผู้โดยสำรที่ตั งครรภ์จะต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงในกำรเดินทำง เพรำะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 
* หนังสือเดินทำงของท่ำนต้องไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง และต้องมีหน้ำว่ำง 3 หน้ำ เพ่ือใช้ในกำร
ประทับตรำ 
* กำรเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง วันเดินทำง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภำยในวันที่ช ำระเงินค่ำแพ็คเกจทัวร์นั น จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรจอง
และต้องท ำกำรจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ 
ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำรจลำจล 
เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทั งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำรเจ็บป่วย กำร
ถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ
หรือออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 

หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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OPTION บริกำรเสริม สนใจโปรดท้ำกำรจองล่วงหน้ำ (ไม่รวมในแพ็คเกจทัวร์) 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทั่วโลก ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  

* อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิ นเชิงจำกอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ นในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลับ

ประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส ำหรบัผู้เอำประกันภัย ทีม่ีอำยุ 75 ปขีึ นไป เบี ยประกันภัยจะเพิ่มขึ นเป็น 2 เท่ำของเบี ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตำรำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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