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แพ็คเกจเรือล่องแม่น ้ำสุดหรู Crystal Debussy Luxury Cruises 8 วัน 7 คืน 
เส้นทำง บำเซิล สวิตเซอร์แลนด์ - สตรำสบูร์ก ฝรั่งเศส - แกร์เมอร์สไฮม์ - มันไฮม์ - ฮูเดสไฮม์ เยอรมน ี- 

โคเบลนซ์ เยอรมน ี- โคโลญ เยอรมน ี- อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์     

พักบนเรือ Crystal Debussy 7 คืน (รองรบั 106 ท่ำน 4 ชั น) 
 อัตรำนี ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสรมิบนฝั่ง - รถรับส่งสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน 

 
 

 

ก้ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 2-9 ส.ค. 62    รำคำเริ่มต้นที่ 175,156 บำท    (พักห้องสวีท) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DATE PORTS ARRIVAL DEPART 

Aug. 02, Fri Basel, Switzerland  5:00 PM 

Aug. 03, Sat Strasbourg, France 9:00 AM 10:00 PM 

Aug. 04, Sun Germersheim 8:30 AM 10:00 AM 

Aug. 04, Sun Mannheim, Germany    2:00 PM 6:00 PM 

Aug. 04, Sun Rüdesheim, Germany 11:58 PM - 

Aug. 05, Mon Rüdesheim, Germany - 3:00 PM 

Aug. 05, Mon Koblenz, Germany    7:00 PM - 

Aug. 06, Tue Koblenz, Germany    - 2:00 PM 

Aug. 06, Tue Cologne, Germany 8:00 PM - 

Aug. 07, Wed Cologne, Germany - 3:00 PM 

Aug. 08, Thu Amsterdam, Netherlands 9:00 AM - 

Aug. 09, Fri Amsterdam, Netherlands  - - 
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  อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง (งดแถมกระเปำ๋)  วันที่ 2-9 ส.ค. 62  
ประเภทห้องพัก พักคู่ ท่ำนละ 

Petite Suite With Panoramic Balcony-Window™ 

(S4) 188 sf Deck 3 
179,690 บำท 

deluxe suite with panoramic balcony-window™  

(S1)-253 sf Deck 3 
230,690 บำท 

ค้ำนวณอัตรำแลกเปลี่ยนตำมธนำคำรกรุงเทพ ค้ำนวน ณ วันที่ 07 พ.ค. 62 
อัตรำนี รวมค่ำภำษเีรือ และค่ำทิปพนักงำนบนเรือแล้ว 

อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

ประเภทห้องพักบนเรือ 

 

DELUXE SUITE WITH PANORAMIC BALCONY-WINDOW™ (S1) - 253 sf - Deck 3 

 
PETITE SUITE WITH PANORAMIC BALCONY-WINDOW™ (S4) 188 sf Deck 3 
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 สิทธิพิเศษท่ีรวมในอัตรำนี  :  
- ฟรี เครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมบนเรือ 
- ฟรี ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 
- ฟรี WiFi  
- ส้ำหรับท่ำนที่จองห้องพักแบบ  Penthouse : ฟรี บริกรส่วนตัว และอ่ืนๆ (โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่)  
อัตรำนี รวม            
- ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน)    
- อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
- กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือส าราญ  
- ภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักบนเรือ 
- ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI  
อัตรำนี ไม่รวม  
- ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ – สวิตเซอร์แลนด์ / เนเธอร์แลนด์ - กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน  ามัน 
- รถ รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น Multiple 
- ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) 
- อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
- ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขกำรช้ำระค่ำบริกำร 
* โปรดช้ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ้ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain  (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่
ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
หมำยเหตุ  
- ส าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท าการก่อนการเดินทางขึ นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานทูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพ่ือประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี  เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ เซอร์
ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั งนี เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั งหลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องพักว่าง
แล้ว 
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- แพ็คเกจนี  เหมาะส าหรับผู้เดินทางท่ีต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี  ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงือ่นไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า 
- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยวก่อนเริ่มทริป ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทวัร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในหารประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึง
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทั งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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