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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Crystal Mozart, Cruise Only 8 วัน 7 คืน 
เส้นทำง เวียนนำ, ออสเตรีย - เมืองเครมส์ - ล่องแม่น  ำดำนูป - เมืองลินซ์ - เมืองเมลค์ - 

เมืองบรำติสลำวำ, สโลวำเกีย - เมืองบูดำเปสต์, ฮังกำรี 
 

 
 

เดินทำงเอง ไมม่ีเจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี ไม่รวม ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง นอกเหนือจำกทีร่ะบใุนรำยกำร - ค่ำวีซ่ำเชงเกน้  

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่18-25 พฤศจิกำยน 2562              รำคำเริ่มต้นที่ 221,000 บำท  (ห้องพักสวีท) 
DATE PORT ARRIVAL DEPARTURE 

Nov18, Monday Vienna, Austria - - 
Nov19, Monday Vienna, Austria - 11.59 PM 
Nov20, Monday Krems, Austria 8.00 AM 1.00 PM 
Nov20, Monday Danube Scenic Cruising - - 
Nov20, Monday Spitz 2.30 PM 3.30 PM 
Nov21, Monday Linz, Austria 8.00 AM 11.00 PM 
Nov22, Monday Melk, Austria 8.00 AM 2.00 PM 
Nov23, Monday Bratislava, Austria 8.00 AM 7.00 PM 
Nov24, Monday Budapest, Hungary 9.00 AM - 
Nov25, Monday Budapest, Hungary Disembark AM  
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วันที่ 1          ท่ำเรือเมืองเวียนนำ, ประเทศออสเตรีย (Embark) 
13.00 น. เรือจอดเทียบที่ท่าเรือเมืองเวียนนา, ประเทศออสเตรีย  (48.22053 N, 16.39235 E) มีบริการรถรับท่านที่ 
  สนามบิน เพื่อไปยังท่าเรือ   (กรุณาแจ้งหมายเลขเที่ยวบิน, วันที่ และเวลากับตัวแทนเรือของท่าน)   

กรุณาถึงท่าเรือ 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก   เมื่อท่านได้ท าการ เช็ค-อิน ขึ้นบนเรือแล้ว ท่านต้องท าการ 
ลงทะเบียนบัตรเครดิตการ์ดของท่านกับทางเรือ ที่ Reception Desk,ชั้น 2 
นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย อาจเรียกได้ว่า “นครแห่งศิลปะและดนตรี” หรือบ้างก็เรียก “นครแห่ง
วอลท์ซ” ซ่ึงจิตรกรเอก ประติมากรเอก กวีเอก นักดนตรีหรือ คีตกวีเอกคนส าคัญของโลก ส่วนใหญ่ล้วนเป็นชาว
ออสเตรียนหรืออยู่ในเมืองนี้ทั้งสิ้น และเมืองต่าง ๆ ในออสเตรียเป็นจุดก าเนิดหรือเป็นที่มาของศิลปะแขนงต่าง 
ๆ  และศิลปินหลาย ๆ คน เราจะพบเห็นรูปปั้นอันอ่อนช้อยงดงามหรืองานศิลปะอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ในออสเตรีย
และรู้จัก อาทิเช่น Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert และอยู่ใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก
สโลวะเกียและฮังการี 
ตัวอย่ำง SHORE EXCURSIONS; VIE-02 
พาท่านชมเมืองเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย อนุสาวรีย์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมประเพณีของกรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรียแห่งนี้ 

  
เย็น  รับประทานอาหารเย็น Evening Dress Code: Crystal Casual 
  หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่ 2    ท่ำเรือเมืองเวียนนำ, ประเทศออสเตรีย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร  
10.00 น. เรือยังคงจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองเวียนนา, ประเทศออสเตรีย (48.22053 N, 16.39235 E ) 

ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ ท่าเรือ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ (Crystal Experience) หากท่านเดินเที่ยว
เอง ควรกลับขึ้นเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง *ทางเรือ Crystal มีบริการทัวร์เสริมบนฝั่งให้ท่านฟรี 2 โปรแกรม ท่าน
สามารถเลือกและจองได้กับบัตเลอร์ หรือ Reception บนเรือได้ (หากได้จองเกิน 2โปรแกรมจะมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม)* 
ตัวอย่ำงSHORE EXCURSIONS; VIE-04 
พาท่านชม พระราชวังเชินบรุนน์  ซึ่งในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวม
ผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจ านวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกและ
สวนที่สวยงาม  ซึ่งปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก  

                 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น Evening Dress Code: Crystal Casual 
  หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
23.59 น. เรือออกจากเรือท่าเรือเมืองเวียนนา, ประเทศออสเตรีย 
  รับประทานอาหารเย็น, หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3           ท่ำเรือเมืองเครมส์, ออสเตรีย- ล่องแม่น  ำ ดำนูป(Danube Scenic Cruising)- Spitz 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่าเรือเมืองเครมส์, ประเทศออสเตรีย  ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ ท่าเรือ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง 
  กับทางเรือ(Crystal Experience) หากท่านเดินเที่ยวเอง ควรกลับขึ้นเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง 

 
เมืองเครมส์( Krems) ตั้งอยู่ห่างจากเวียนนา 43 ไมล์บนฝั่งแม่น้ าดานูป  Krems และมีหุบเขาวาเคาล้อมรอบ และ
เป็นเมืองที่มีการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าสมัยศตวรรษที่ 15 ผสมผสานกับสไตล์บาร็อค  อีกท้ังแคว้นนี้
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ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์มาตั้งแต่สสมัยยุคโรมันจึงเป็นอีกสถานที่นึงที่คุณสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ไวน์ได้จากท่ีนี่  
ตัวอย่างSHORE EXCURSIONS; KRE-03 
พาท่านส ารวจเมืองเครมส์ หนึ่งในเมืองเก่าแก่และน่ารักแห่งหนึ่งในหุบเขาWachau จากนั้นพาท่านแวะร้านลูก
อมช๊อคโกแลตและพบเจ้าของ ตลอดจนดูวิธีการผลิตและลิ้มลองช๊อคโกแลตแบบต่างๆ 

13.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองเครมส์, ประเทศออสเตรีย 
จากนั้นพาท่านล่องแม่น้ าดานูป ซึ่งเป็นแม่น้ าที่ยาวสุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับที่สองของทวีปยุโรป 

14.30 น  เรือจอดเทียบทา่ ท่าเรือ Spitz, ประเทศออสเตรีย 
15.30 น  เรือออกจากท่าเรือ Spitz, ประเทศออสเตรีย 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น Evening Dress Code: Crystal Casual  หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 4    ท่ำเรือเมืองลินซ์, ประเทศออสเตรีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร 

 
 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือลินซ์, ประเทศออสเตรีย (48.30811 N, 14.28690 E ) 
ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ ท่าเรือ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ(Crystal Experience) หากท่านเดินเที่ยวเอง 
ควรกลับขึ้นเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง 
เมืองลินซ์ เป็นเมืองริมฝั่งแม่น้ าดานูบซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงทางด้านจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และสร้าง
ความมั่งค่ังร่ ารวยมาจากการค้าขายตามเส้นทางน้ าจึงกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ การค้าและอิทธิพลขยายไปในทิศทางท้ังสี่ทิศจากฮังการีและเยอรมนีไปทางทิศตะวันออกและ
ตะวันตก รวมถึงโปแลนด์และอิตาลีไปทางทิศเหนือและทิศใต้ ต่อมาเมือง Linz ได้กลายเป็นเมือง Habsburgs ซ่ึง
เป็นบ้านหลังสุดท้ายของจักรพรรดิเยอรมัน Friedrich III รูปแบบของเมืองสะท้อนให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา
ด้วยศูนย์กลางยุคโบราณที่ล้อมรอบไปด้วยศิลปะหลายยุคหลายสมัย 
ตัวอย่ำงSHORE EXCURSIONS; LNZ-02 
พาท่านเดินชมจตุรัสกลางเมืองลินซ์  Hauptplatz ที่เป็นจตุรัสยุคกลางของยุโรปที่ใหญ่ที่สุด และพาท่านนั่งรถ
Tramไปยังจุดสูงสุดบนยอดเขา Pöstlingberg hill เพ่ือชมวิวตัวเมืองลินซ์ทั้งหมด 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น Evening Dress Code: Crystal Casual  หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
23.00 น  เรือออกจากท่าเรือเมืองลินซ์, ประเทศออสเตรีย 
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วันที่ 5            ท่ำเรือเมืองเมลค์, ประเทศออสเตรีย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร 
08.00 น. เรือจอดเทยีบท่าที่ท่าเรือเมลค์, ประเทศออสเตรีย (48.23470 N, 15.33589 E) ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ  
  ท่าเรือ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ(Crystal Experience) หากท่านเดินเที่ยวเอง ควรกลับขึ้นเรือก่อนเรือ 
  ออก 1 ชั่วโมง 

เมืองเมลค์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของออสเตียสมัยโบราณ และด้วยท าเลที่ตั้ง ท าให้โอโปลด์
ที่1แห่งตะกูลบารเบนเบิร์กสร้างปราสาทเพ่ือเป็นที่พ านักและยกให้บาทหลวงนิกายเบเนดิกจากแลมบาชต่อมา ซึ่ง
โบสถ์อารามเบเบดิกซ์แห่งนี้โด่งดังเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความสวยงามและยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันและสวยงาม 
และเมืองขนาดเล็กแห่งนี้มี Town Hall อยู่ใจกลางเมืองที่สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 16 และ House at the 
Rock อาคารที่เก่าแก่ท่ีสุดของ Melk ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15  
ตัวอย่างSHORE EXCURSIONS; MLK-02 
พาท่านชม Melk Abbey อันโด่งดังด้วยความสวยวิจิตรการตาริมแม่น้ าดานูบที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค 
จากนั้นพาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าที่ส าคัญของเมืองเมลค์แห่งนี้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น Evening Dress Code: Crystal Casual  หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
23.00 น  เรือออกจากท่าเรือเมืองลินซ์, ประเทศออสเตรีย 

 
 

วันที่ 6            ท่ำเรือเมืองบรำติสลำวำ, ประเทศสโลวำเกีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองบราติสลาวา, ประเทศสโลวาเกีย (48.15295 N, 17.10878 E) 

ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ ท่าเรือ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ 
(Crystal Experience) หากท่านเดินเที่ยวเอง ควรกลับขึ้นเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง 
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บราติสลาวา เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ศูนย์กลางวัฒนธรรม การค้า เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ าดานูบทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถนนสายเก่าที่ทอดยาวด้วยหินโบราณอยู่รอบ 
ๆ เมืองเก่าอาคารที่มีสีสันตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งมีปราสาทบาโร้กหลายกหลายแห่งตั้งตระหง่านและ
บรรยากาศล้อมรอบด้วยร้านกาแฟกลางแจ้งหลายร้านซ่อนอยู่ตามใจกลางเมือง 
ตัวอย่ำง SHORE EXCURSIONS; BTS-05 
พาท่านชมย่านเมืองเก่าและชิมไวน์เทสติ้งอันเลื่องชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตลอดจนพาท่านไปร้านขนมเก่าแก่สไตล์สโล
วาเกียท่ีหาที่อ่ืนไม่ได้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น Evening Dress Code: Crystal Casual หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
19.00 น  เรือออกจากท่าเรือท่าเรือเมืองบราติสลาวา, ประเทศสโลวาเกีย 

วันที่ 7           ท่ำเรือเมืองบูดำเปสต์, ประเทศฮังกำรี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเมืองบูดาเปสต์, ประเทศฮังการี (47.50185 N, 19.04195 E) ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ  
  ท่าเรือ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ(Crystal Experience) หากท่านเดินเที่ยวเอง ควรกลับขึ้นเรือก่อนเรือ 
  ออก 1 ชั่วโมง 

 
บูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการีเป็นสองเมืองให้หนึ่งเดียว ซึ่งบูดาเปสต์เก่ากว่าตั้งอยู่ทางตะวันตกและอีกท่ีอยู่ทาง
ตะวันออก ซึ่งตรงกลางคือแม่น้ าดานูบ ซึ่งริมแม่น้ าดานูบมีเขตมรดกโลกซึ่งได้รับการรับรองจากยูเนสโก โบสถ์ 
Matthias ที่มีสีสันสดใส ปราสาทBuda ที่อยู่สูงขึ้นไปบนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวทั่วตัวเมือง และในยามค่ าคืน
ปราสาทแห่งนี้จะสว่างไสวจนเป็นส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจน   
ตัวอย่ำงSHORE EXCURSIONS; BUD-03 
พาท่านชมเมืองบูดาเบสต์ ชม Hungarian Parliament Buildingที่มีสถาปัตยกรรมอันเลื่องชื่อแห่งหนึ่งของโลก 
พาท่านเดินเล่นที่ Great Market Hall ตลาดในร่มที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในนครบูดาเบสต์ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น Evening Dress Code: Crystal Casual 
  หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
   ก่อนที่ท่านจะท าการ เช็ค-เอ้าท์ ออกจากเรือในเช้าวันต่อไป  

ท่านต้องช าระค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการล่องเรือ ได้ที่ Reception Desk, ชั้น 2 ท่านสามารถช าระได้ด้วย 
บัตรเครดิตหรือเงินสด สกุลเงินบนเรือเป็นเรท USD 

วันที่ 8           ท่ำเรือเมืองบูดำเปสต์, ประเทศฮังกำรี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร 
  หลังรับประทานอาหารเช้า, เช็ค-เอ้าท์ ออกจากเรือ และรับกระเป๋าเดินทางของท่าน 
  และน าท่านสู่สนามบินเพ่ือเดินทางกลับพร้อมกับความประทับใจ 
 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Crystal Mozart 

 
DELUXE SUITE WITH FIXED WINDOW  20.3 SQ. M. 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 18-25 พฤศจิกำยน 2562 

ประเภทห้องพักบนเรือ / พักแบบ 2 ท่ำน ต่อห้อง  รำคำ ต่อท่ำน 
Deluxe Suite with French Balcony 221,000.- 

Penthouse 404,000.- 

Crystal Penthouse 693,000.- 
Crystal Suite 920,000.- 

อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
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- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงิน 
ค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
***ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนยอดมัดจ าหรือยอดเต็มในทุกกรณี*** 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับช าระด้วยเช็ค*** 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ/ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกคา้ต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
5. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 2 รายการเท่านั้น (Shore Excursion) 
6. รถรับส่งจาก สนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน (เฉพาะวันที่ขึ้นเรือ และ ลงเรือหลังจากจบทริปการเดินทางเท่านั้น) 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
2. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
5. ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
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6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกหหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 
  

แนะน ำกำรเดินทำง  
- ส าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท าการก่อนการเดินทางข้ึนไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานฑูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพ่ือประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากท่ีได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
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- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการ
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกหหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทั่วโลก 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 าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ

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 าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 1 
สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแล้ว 

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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