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แพ็คเกจเรือล่องแม่น ้ำแม่น ้ำดำนูบ Avalon Waterways , Cruise Only 8 วัน 7 คืน 
เส้นทำง บูดำเปสต์ (ฮังกำรี) - บรำติสลำวำ (สโลวัก) - เวียนนำ (ออสเตรีย) - เดิร์นชไตน์ (ออสเตรีย)  

 ลินซ์ (ออสเตรีย) - ชโลเกน (ออสเตรีย), พัสเซำ - ดึสเซิลดอร์ฟ (เยอรมนี) 

พักบนเรือ Avalon Envision 7 คืน  

  
อัตรำนี ไม่รวม ค่ำตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น 

ไม่รวม ค่ำภำษีท่ำเรือ 182 USD ต่อท่ำน - ไม่รวม ค่ำทิป 135 USD ต่อทริป ต่อท่ำน 
ไม่รวม ค่ำรถรับส่งจำกสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน  

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั งหมดหลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

โปรโมชั่น! ลด 50% (จองด่วนห้องจ้ำนวนจ้ำกัด จนกว่ำจะเต็ม) 

ก้ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี 24เม.ย.-1พ.ค. 63       รำคำเริ่มต้นที่  52,800.- (ห้องพักมีหน้ำต่ำง Deluxe Stateroom) 

วันที่ ท่ำเรือ 

24 Apr 2020 BUDAPEST, HUNGARY (EMBARKATION) 
25 Apr 2020 BUDAPEST, HUNGARY  
26 Apr 2020 BRATISLAVA, SLOVAKIA 
27 Apr 2020 VIENNA, AUSTRIA 
28 Apr 2020 DURNSTEIN-WACHAU VALLEY 
29 Apr 2020 LINZ, AUSTRIA 
30 Apr 2020 SCHLOGEN OXBOW- PASSAU 
1 May 2020 DEGGENDORF, GERMANY (DISEMBARKATION) 
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 Meals        Breakfast Lunch Dinner 

8 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 

DAY 1:   BUDAPEST, HUNGARY (EMBARKATION). 

Welcome to Budapest-Hungary's Captivating Capital. Flights into Budapest must arrive by 3:30 pm. Guests must 
be on board ship by 5 pm. The day is yours to relax and enjoy the city with time for photographs, cafes, and 
confections. OVERNIGHT DOCKING IN BUDAPEST (D) 

DAY 2:   BUDAPEST, HUNGARY. 

The Pearl of the Danube in the Heart of Europe. CLASSIC - Enjoy a Guided City Sightseeing, including the iconic 
Heroes' Square. Take in the beauty of Budapest while enjoying a free afternoon exploring such famous sights as 
the Chain Bridge. Get to know the city's cafes and pubs, or take a hike through the hills above the Danube. 
EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BRATISLAVA (B,L,D) 

DAY 3:  BRATISLAVA, SLOVAKIA. 

Classic and Contemporary-from Cathedrals and Castle Walls to Art Gallery Halls. CLASSIC - Take a Guided City 
Walk, including the quaint streets of Old Town, Town Hall, and fantastic St. Martin's Cathedral. Enjoy some free 
time to take Nordic walking sticks from the ship and hike to Bratislava Castle. Later, enjoy live entertainment on 
board. OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (B,L,D) 
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DAY 4:   VIENNA. 

Strauss, Schnitzel, Strudel, and Sachertorte. DISCOVERY - Visit Austria's largest art museum, the Kunsthistorisches 
Museum, including the Kuntskammer's remarkable collection of more than 2,100 valuable objects, which were 
collected through the centuries by the emperors and archdukes of Habsburg, OR: CLASSIC - Venture into the 
Habsburg empire with a morning Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace 
complex- the winter residence of the Imperial Family, the historic Vienna Opera House and stunning St. 
Stephen's Cathedral. You may decide to take a Guided Optional Excursion to Schonbrunn Palace-the former 
imperial summer home and vast gardens with a history spanning 300 years of the Habsburg monarchy. In your 
free time why not stroll through pedestrian Karntnerstrasse-the most famous shopping avenue in central Vienna. 
Take a bike ride through the city and stop in a local cafe to enjoy authentic Austrian confections of Sachertorte 
or Apfelstrudel. Later this evening, you may choose to attend an Optional Excursion to a Royal Waltz Concert for 
an unforgettable evening of music in an elegant hall. OVERNIGHT CRUISE TO DURNSTEIN (B,L,D) 

DAY 5:   DURNSTEIN-WACHAU VALLEY. 

Fairytale Castles, Kings, and Cobblestones. CLASSIC - Join a Guided Walk, and hear the legendary tale of King 
Richard the Lionheart-who was imprisoned in the castle during the Crusades, OR: ACTIVE - Join a Guided Hike up 
to the castle ruins to take in the spectacular view of the village, Danube, and the Wachau Valley below. Later, 
stretch out on the Sky Deck as you sail through the Wachau Valley past vineyards, castles, and charming villages 
on your way to Melk. MELK: Striking Frescoes and Breathtaking Views of the Wachau Valley. CLASSIC - Take a 
Guided Tour of Melk's magnificent Benedictine Abbey to marvel at its frescoed ceilings, statues, incredible library, 
and ornate pipe organ. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO LINZ (B,L,D) 

DAY 6:    LINZ, AUSTRIA. 

Fall in Love with Linz-Legendary Art, Music, and the Linzer Torte! CLASSIC - Take a Guided Walk through the city's 
historic and beautiful sites along the shore of the Danube and see Hauptplatz-Austria's largest medieval square-
and the towering white-marble Trinity Column. Consider a full-day Guided Optional Excursion to Salzburg, the 
city of Mozart, or visit the picturesque Bohemian town of Cesky Krumlov. Feel free to enjoy the afternoon on 
your own to bike along the banks of the Danube with a picnic from the ship, or hike through Linz's beautiful 
nature trails to Postlingberg for a bird's-eye view of the city and river below. OVERNIGHT DOCKING IN MELK (B,L,D) 

DAY 7:   SCHLOGEN OXBOW- PASSAU. 

Go for Baroque in Passau-Where the Danube, Inn, and Ilz Rivers Meet. This morning, cruise through the Schlogen 
Oxbow, a particularly beautiful horseshoe-shaped bend of the river. CLASSIC - Join a Guided City Walk to learn 
more about this beautiful "City of Three Rivers." ACTIVE - Follow your Avalon Adventure Host for Hiking from 
Oberhaus along a trail down to the valley and along Ilz River. Spend a little free time before sailing to 
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Deggendorf to walk the cobblestone streets and galleries of Artists' Alley or peek into St. Stephen's Cathedral to 
possibly catch a concert rehearsal. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO DEGGENDORF (B,L,D) 

DAY 8:   DEGGENDORF (DISEMBARKATION)  

Your holiday ends with breakfast this morning. (B) 
 

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

 
ประเภทห้องพัก  

อัตรำค่ำบรกิำร ต่อทำ่น (งดแถมกระเป๋ำ) 
วันท่ี 24เม.ย.-1พ.ค.63 

รำคำปกต ิ
พักห้องคู่ ต่อท่ำน (ทำ่นละ) 

รำคำโปรโมชั่น ลด 50% 
พักห้องคู่ ต่อท่ำน (ทำ่นละ) 

ห้องพักมีหน้ำต่ำง Deluxe Stateroom (CAT. E) 105,600  ลดเหลือ 52,800.- 

ห้องพักมีระเบียง  Panorama Suite (CAT. B) 142,400 ลดเหลือ 71,200.- 
ห้องพัก Royal Deck Panorama Suite (CAT. P)  147,200 ลดเหลือ 73,600.- 

อัตรำนี เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

 
ประเภทห้องพักบนเรือ Avalon Envision 
DELUXE STATEROOM (CAT.E) - 172 SQ. FT. 

 

PANORAMA SUITE (CAT.B) - 200 SQ. FT. 
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PANORAMA SUITE (CAT.P) - 300 SQ. FT. 

 

Dining 
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อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 7 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
2. อำหำรและเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ , กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
3. WIfi บนเรือส ำรำญ 
4. ทัวร์บนฝั่งที่ทำงเรือจัดไว้ให้ (ไม่รวมทัวร์พิเศษ) 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. ค่ำภำษีท่ำเรือ 182 USD ต่อท่ำน 
2. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ  35 ต่อท่ำน 
3. อำหำรพิเศษที่ท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกับทำงเรือ 
4. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
6. ค่ำตั๋วเครื่องบิน แนะน ำสนำมบิน กรุงเทพฯ-สนำมบินบูดำเปสต์ ฮังกำรี (BUD) / สนำมบินดึสเซลดอร์ฟ (DUS)-กรุงเทพฯ 
7. ค่ำรถรับส่งจำก สนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน 
8. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น Multiple 
9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
เงื่อนไขกำรช้ำระเงิน :  
- โปรดช้ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ้ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์ 
พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) 
และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด 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. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำงออก
หรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมตำมสภำพ
อำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกำรเดินทำง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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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 
 
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 
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- 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 
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 
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Included Amenities 

 
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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