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แพ็คเกจเรือล่องแม่น ้ำดำนูบ Crystal Mahler 10 วัน 9 คืน 
เส้นทำง เวียนนำ (ออสเตรีย) - ดูร์นสไตน ์- เมค - ลินซ์ - พัซเซำ (เยอรมนี) - บรำติ

สลำวำ (สโลวำเกีย) - บูดำเปส (ฮังกำรี) - เวียนนำ (ออสเตรีย) 

  
 
 
 
 
 

GUESTS 106 DECK 4 
 

อัตรำนี ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน 
ก้ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 8-18 เม.ย. 62       รำคำเริ่มต้นที ่215,300 บำท ต่อท่ำน 
Day Date Ports Arrive Depart 
1 Apr. 08, Mon VIENNA, AUSTRIA Embark PM - 
2 Apr. 09, Tue VIENNA, AUSTRIA - 11:59 PM 
3 Apr. 10, Wed DÜRNSTEIN, AUSTRIA 9:00 AM 12:00 PM 
3 Apr. 10, Wed MELK, AUSTRIA 4:30 PM 7:00 PM 
4 Apr. 11, Thu LINZ, AUSTRIA    8:00 AM 9:00 PM 
5 Apr. 12, Fri PASSAU, GERMANY 8:00 AM - 
6 Apr. 13, Sat PASSAU, GERMANY - 1:00 PM 
7 Apr. 14, Sun BRATISLAVA, SLOVAKIA    3:00 PM 8:00 PM 
8 Apr. 15, Mon SCENIC CRUISE INTO BUDAPEST - - 
8 Apr. 15, Mon BUDAPEST, HUNGARY    9:00 AM - 
9 Apr. 16, Tue BUDAPEST, HUNGARY    - 1:00 PM 
10 Apr. 17, Wed VIENNA, AUSTRIA 6:00 PM - 
11 Apr. 18, Thu VIENNA, AUSTRIA - Disembark AM 
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ประเภทห้องพักบนเรือส้ำรำญ 

 
PETITE SUITE WITH PANORAMIC BALCONY-WINDOW 

 
 
 
 
 
 
 

DELUXE SUITE WITH PANORAMIC BALCONY-WINDOW 

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่ 8-18 เม.ย. 62 

ห้องพักแบบ  บำท / ท่ำน 

Petite suite with panoramic balcony-window 215,300 

Deluxe suite with panoramic balcony-window 245,600 

อัตรำนี เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับขึ นของค่ำเงินต่ำงประเทศ, 

กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 
 

 เงื่อนไขกำรช้ำระเงิน (เมื่อท้ำกำรจอง)  
ช้ำระมัดจ้ำท่ำนละ 30% ภำยใน 2 วันท้ำกำร หลังจากที่ท่านได้ท าการจอง และได้รับการยืนยันจากทางเรือ 
พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่
สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การ
ไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิก
การจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)  
* โปรดช าระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 85 วันท าการก่อนออกเดินทาง  
**หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันท าการก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีที่ท า
การจอง 
** ในกรณยีกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนยอดมัดจ าหรือยอดเต็มในทุกกรณ ี
****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับช าระด้วยเชค็*** 
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เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเง่ือนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลงัจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบตัิตำมเงื่อนไขดังกล่ำ 

 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มคีรรภ ์กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ/ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่
อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้า หรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
การท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีก
ครั้ง 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 9 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา และแคนาดา 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
5. ค่าตัว๋เครือ่งบิน (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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7. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่าง 
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า เชงเก้น 
9. ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทวัร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋ว โดยสารภายในประเทศ หรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. กำรช้ำระค่ำบริกำร 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากดั 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อ
ทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนได้ 
เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่เกิดข้ึนตามจริง 
ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมคัคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดข้ึนในระยะวเลา 7 วัน
แรก จากการเดินทางกลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส าหรับผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีข้ึนไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่
น้อยกว่ำ 1 สัปดำห์  และกรุณำช้ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ้ำนวน  

หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแลว้ 
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