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แพ็คเกจเรือล่องแม่น ้ำไรน ์Avalon Waterways, Cruise Only 8 วัน 7 คืน 
เส้นทำง อัมสเตอร์ดัม (ฮอลแลนด์) - ซำนเทน (เยอรมนี) - ดุยส์เบิร์ก (เยอรมนี) - โคโลญ (เยอรมน)ี -  

โคเบลนซ์ (เยอรมัน) - เอลท์วิลล์ (เยอรมัน) - ไมนซ์ (เยอรมนี) 

พักบนเรือ Avalon Expression 8 คืน  

 
อัตรำนี ไม่รวม ค่ำตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น 

 ไม่รวม ค่ำภำษีท่ำเรือ 182 USD ต่อท่ำน - ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 128 USD ต่อทริป ต่อท่ำน  
ไม่รวม ค่ำรถรับส่งจำกสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั งหมดหลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

โปรโมชั่น! ลด 50% (จองด่วนห้องจ้ำนวนจ้ำกัด จนกว่ำจะเต็ม) 

ก้ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 5-12 พ.ค. 63             รำคำเริ่มต้นที่  56,000.-   (พักบนเรือ ห้องมีหน้ำต่ำง Deluxe Stateroom) 

วันที่ ท่ำเรือ 

5 May 2020 AMSTERDAM, HOLLAND(EMBARKATION) 
6 May 2020 AMSTERDAM 
7 May 2020 XANTEN, GERMANY 
8 May 2020 DUISBURG 
9 May 2020 COLOGNE 
10 May 2020 KOBLENZ-RHINE GORGE 
11 May 2020 ELTVILLE 
12 May 2020 MAINZ (DISEMBARKATION) 
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 Meals      Breakfast Lunch Dinner 

7 6 7 
Breakfast, lunch, and dinner on board daily indicated by breakfast (B), lunch (L), and dinner (D) on the itinerary, 
including daily four-course a la carte dinners with choice of appetisers, soups, salads, mains, desserts, and Avalon 
Fresh healthy cuisine options. 
ITINERARY 

1. AMSTERDAM, HOLLAND (EMBARKATION)                                                                                .  

Welcome to Amsterdam. Your Suite ShipSM is Ready for Boarding. Flights into Amsterdam must arrive by 3:30 
pm. Guests must be on board ship by 5 pm. Your day in Amsterdam is free to explore at your leisure the 
colourful cafes, galleries, bridges, and canals. OVERNIGHT DOCKING IN AMSTERDAM (D) 
2. AMSTERDAM                                                                                                                             .  

Colourful Amsterdam-with Canals, Crooked Houses, and Cuisine of a Golden Age. ACTIVE - See the sights of 
Amsterdam from a unique perspective by joining our Guided Jogging Tour of the city-all at an easy pace with 
stops for commentary, OR: DISCOVERY - Attend a Painting Class and be inspired by the masters' techniques. Paint 
your own canvas and discover your inner artist, OR: DISCOVERY - Join a leisurely Culinary Walk in one of 
Amsterdam's famous districts, where you'll sample savoury and sweet Dutch specialties, OR: CLASSIC - Enjoy a 
Guided Canal Cruise to explore the iconic waterways and sites of Amsterdam. Later, learn the secrets of this 
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unique city with an Off-The-Beaten-Track Tour with your local guide. This afternoon you might take a Guided 
Optional Bike Excursion through the Dutch countryside, or spend free time strolling at your leisure through the 
galleries and cafes of Amsterdam. Later, enjoy a welcome dinner on board your ship. OVERNIGHT CRUISE TO 
XANTEN (B,L,D) 

3. XANTEN, GERMANY                                                                                                                .  

Roman Treasure and Priceless Archaeological Discoveries. Join your Avalon Adventure Host for a Morning Stretch 
Class on board. ACTIVE - Join a Guided Bike Tour in the picturesque German countryside, OR: DISCOVERY - Take a 
step back in time through a Roman Experience Workshop, including adorning yourself in Roman garb-a story 
you'll have forever, OR: DISCOVERY - Join in the Roman Games at the Archeological Park and get first-hand 
experience of life and leisure time during Roman Empire, OR: CLASSIC - Enjoy a visit to the Archeological Park 
along with a leisurely walking tour of the town of Xanten before returning to the ship. Enjoy a dinner this 
evening, featuring dishes reminiscent of Roman cuisine. OVERNIGHT CRUISE TO DUISBURG (B,L,D) 

4. DUISBURG                                                                                                                               .  

A Masterpiece of Industrial Architecture and Idyllic Forests. ACTIVE - Join a Guided Hike through the idyllic 
landscapes and forests around Duisburg, OR: DISCOVERY - Take a Guided Culinary Walk through this multicultural 
Metropolis of the Ruhr Region and experience authentic German and Turkish specialties, OR: CLASSIC - Discover 
one of the most unique UNESCO World Heritage Sites through a Guided Tour of the Zollverein Coal mine. Don't 
be fooled by the name-its beauty and scope will surprise you. Enjoy lunch on board as you cruise to Dusseldorf. 
DUSSELDORF: Avant-Garde Architecture and Amazing Altbiers. This afternoon you might take a Guided Optional 
Excursion to visit Dusseldorf's microbreweries, and try a variety of Altbiers. Enjoy live entertainment on board this 
evening. OVERNIGHT CRUISE TO COLOGNE (B,L,D) 
5. COLOGNE                                                                                                                                .  

Prost! Celebrate in the Rhineland's Capital City. Start your day with a Morning Stretch Class with your Avalon 
Adventure Host. ACTIVE - For a unique view of Cologne's history and beauty, join us on a Jogging Tour of the city, 
OR: DISCOVERY - Join an off-the-beaten-path Guided Tour to discover the quaint Belgian Quarter of Cologne, OR: 
DISCOVERY - Visit Cologne's Chocolate Museum and learn the process of chocolate production and ancient 
history of this food of the gods, OR: CLASSIC - Take a leisurely Guided City Walk of Cologne for a view of her 
must-see sights, including the Old City and its soaring twin-steepled gothic cathedral. Enjoy a short sail to Bonn 
for a little free time before sailing to Engers this afternoon. OVERNIGHT DOCKING IN ENGERS (B,L,D) 
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6. KOBLENZ-RHINE GORGE                                                                                                              .  

Fortress Walls and Manor Halls Where the Rhine and Moselle Meet. ACTIVE - Take a Guided Tour of Marksburg 
Castle, visit its battlements overlooking the Rhine, and take a scenic walk down the surrounding hillside back to 
your ship, OR: DISCOVERY - For a unique experience, join us on an excursion to the "Lava City" of Mendig for a 
Vulcano Encounter, including exploring the caverns and corridors where basalt (cold lava) was mined, as well as 
a visit to the nearby Monastery at "Maria Laach", OR: CLASSIC - Enjoy a leisurely Guided Walk of ancient Koblenz, 
including a cable car ride to Ehrenbreitstein Fortress for a spectacular panoramic view. Enjoy lunch on board and 
take in the breathtaking beauty of the Rhine Gorge as you cruise on your way to Rudesheim. OVERNIGHT 
DOCKING IN RUDESHEIM (B,L,D) 
7. ELTVILLE                                                                                                                               .  

Sparkling Wines, Fruitful Vines, and Forests Sublime. ACTIVE - Join a Guided Hike along one of the Rheinsteig 
hiking trails through Eltville's idyllic Forests and Vineyards, OR: DISCOVERY - Join a Guided Walk through the 
historic Old Town of Eltville am Rhein-well known as the City of Wine- with a Wine Tasting included, OR: CLASSIC 
- Discover the romanesque beauty of Eberbach Monastery. Relax on board for a short sail to Mainz during lunch. 
MAINZ: Turning the Pages of History. The afternoon is free to explore Mainz- famous as the home of the 
invention of the movable-type printing press. Stroll around the city and maybe visit the Gutenberg Museum. This 
evening, enjoy an authentic German Dinner on board. OVERNIGHT DOCKING IN MAINZ (B,L,D) 

8. MAINZ (DISEMBARKATION)                                                                                                          .  
Your holiday ends with breakfast this morning. (B) 

โปรโมชั่น! ลด 50% (จองด่วนห้องจ้ำนวนจ้ำกัด จนกว่ำจะเต็ม) 
สนใจห้องพักบนเรือประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำกทีร่ะบุ โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพ่ิมเติมจำกเจ้ำหน้ำที่ 

ประเภทห้องพัก  

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) 
วันที่ 5-12 พ.ค. 63 

รำคำปกติ 
พักห้องคู่ ต่อท่ำน (ท่ำนละ) 

รำคำโปรโมชั่น ลด 50% 
พักห้องคู่ ต่อท่ำน (ท่ำนละ) 

ห้องพักมีหน้ำต่ำง Deluxe Stateroom (CAT. E) 112,000  ลดเหลือ 56,000.- 
ห้องพักมีระเบียง  Panorama Suite (CAT. B) 148,900 ลดเหลือ 74,450.- 

ห้องพัก Royal Deck Panorama Suite (CAT. P)  153,900 ลดเหลือ 76,950.- 

อัตรำนี เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
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ประเภทห้องพักบนเรือ Avalon Expression 
DELUXE STATEROOM (CAT.E) - 172 SQ. FT. 

 

PANORAMA SUITE (CAT.B) - 200 SQ. FT. 

 

 
PANORAMA SUITE (CAT.P) - 300 SQ. FT. 
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Dining 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 

1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 7 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
2. อำหำร และเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ , กิจกรรม และควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
3. WIfi บนเรือส ำรำญ 
4. ทัวร์บนฝั่งที่ทำงเรือจัดไว้ให้ (ไม่รวมทัวร์พิเศษ) 
5. บริกำรฟรี ยืมจักรยำน ปั่นชมเมืองบนฝั่ง  
6. อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. ค่ำภำษีท่ำเรือ 182 USD/ ท่ำน 
2. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 128 USD / ทริป / ท่ำน 
3. อำหำรพิเศษที่ท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกับทำงเรือ 
4. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
6. ค่ำตั๋วเครื่องบิน แนะน ำสนำมบิน กรุงเทพฯ - สคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม (AMS) / สนำมบินไมนซ์ (QMZ) - กรุงเทพฯ 
7. ค่ำรถรับ - ส่งจำก สนำมบิน - ท่ำเรือ – สนำมบิน 
8. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น 
9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
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เงื่อนไขกำรช้ำระเงิน : 
- โปรดช้ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ้ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที 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 ำระเงินค่ำมัด
จ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช้ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ้ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
หมำยเหตุ 
1. ส ำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์เกิน 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 เดือน ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
3. ลูกค้ำต้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วันเดินทำงทุกครั้ง และต้องมีอำยุมำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำงออก
หรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมตำมสภำพ
อำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกำรเดินทำง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
8. ในโปรแกรมเวลำที่ใช้ในกำรเทียบท่ำเป็นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อนเดินทำงอีกครั้ง 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. กำรเดินทำงในแพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ เป็นกำรเดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ และรถรับส่งน ำเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำร 
คอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. กำรช ำระค่ำบริกำร 
3.1 กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเนื่องจำก รำคำโปรโมชั่นมีห้องพักในจ ำนวนจ ำกัด 
4กำรยกเลิก และคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรช ำระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำงอ่ืน
ที่เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำเลื่อนกำรเดินทำง
ของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเดินทำงได้ 
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4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำรเดินทำง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส ำคัญ!! บริษัท ท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำร
ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง 
ทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ 
ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช้ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ้ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

 

 
 

 

ข้อแนะน้ำเพิ่มเติม  

- ส ำหรับท่ำนที่ยังไม่มีวีซ่ำ แนะน ำให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้ำ 50 วันท ำกำรก่อนกำรเดินทำงข้ึนไป (เพื่อเผื่อเวลำยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ 
โดยใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ ประมำณ 15-20 วันท ำกำร ต่อสถำนทูต) 
- ทำงบริษัทฯ มีบริกำรออก E-Ticket เพ่ือประกอบกำรยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ (มีค่ำบริกำร 300 บำท ต่อเอกสำร 1 ฉบับ) 
- อัตรำนี้ เป็นรำคำเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับขึ้นของค่ำเงินบำท, ทำงโรงแรมเรียกเก็บ เซอร์
ชำร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้ำพักในช่วงที่มีกำรจัดงำนแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยันรำคำอีกครั้งหลังจำกที่ได้รับกำรยืนยันห้องพักว่ำง
แล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมำะส ำหรับผู้เดินทำงที่ต้องกำรออกแบบเส้นทำงท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีควำมยืดหยุ่นในกำรท่องเที่ยวสูง 
สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ อำทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตำมที่บริษัทก ำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่ำงๆ โดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้ำ 
- กรณีท่ีผู้เดินทำง ต้องกำรแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่ำนสำมำรถบินไปถึงล่วงหน้ำได้ก่อน แล้วจึงมำร่วมทริป ตำมรำยละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช ำระค่ำแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สำมำรถขอคืนค่ำเดินทำงคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกกำรเดินทำงในทุกกรณี  
* หำกมีกำรปรับเปลี่ยน สถำนที่เที่ยวชมต่ำงๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตำมท่ีบริษัทก ำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้ำ 
* กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทำงพิกำร หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทำงท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสำรที่ตั้งครรภ์จะต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงในกำรเดินทำง เพรำะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 
* หนังสือเดินทำงของท่ำนต้องไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง และต้องมีหน้ำว่ำง 3 หน้ำ เพ่ือใช้ในกำรประทับตรำ 
* กำรเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง วันเดินทำง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภำยในวันที่ช ำระเงินค่ำแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรจอง
และต้องท ำกำรจองใหม่ 
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เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ ซ่ึง
ไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำท ิกำรนัดหยุดงำน  กำรจลำจล เปลี่ยนแปลง
ก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำร
สูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำหรือออกเมือง อัน
เนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
Included Amenities 
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DECK PLANS 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 

หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลำ 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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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

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

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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