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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญสุดหรู Crystal Serenity Luxury Cruises 11 วัน 10 คืน 
เส้นทำง โคเปนเฮเกน, เดนมำร์ก - เบอร์ลิน / วำร์เนมูเอนเด, เยอรมนี - เฮลซิงก,ิ ฟินแลนด์ 

-  เซนต์ปเีตอร์สเบิรก์, รัสเซีย - ทำลลินน,์ เอสโตเนีย - สต็อกโฮล์ม, สวีเดน 
พักบนเรือ Crystal SERENITY 10 คืน   

 
 
 
 
 

 
 

 อัตรำนี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที่  7-17 ก.ค. 62     รำคำเริ่มต้นที ่  262,900   บำท  (พัก Deluxe Stateroom with Verandah) 

 
 
 

DATE PORTS ARRIVAL DEPART  

Jul 07, Sunday Copenhagen, Denmark 
 

Embark pm  

Jul 08, Monday Copenhagen, Denmark 
 

6:00 PM  

Jul 09, Tuesday Berlin/Warnemunde,Germany 7:00 AM 10:00 PM  

Jul 10, Wednesday Cruising the Baltic Sea 
  

 

Jul 11, Thursday Heisinki, Finland 9:00 AM 6:00 PM  

Jul 12, Friday St.Petersburg, Russia 7:00 AM 
 

 

Jul 13, Saturday St.Petersburg, Russia 
  

 

Jul 14, Sunday St.Petersburg, Russia 
 

6:00 PM  

Jul 15, Monday Tallinn, Estonia 8:00 AM  6:00 PM  

Jul 16, Tuesday Stockholm, Sewden 12:00 PM 
 

 

Jul 17, Wednesday Stockholm, Sewden Disembark am   
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เดนมำร์ก เป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สดุของโลกก าลังรอการค้นพบของคุณในการเยี่ยมชมเมืองหลวงที่
มีชีวิตชีวาของเมืองโคเปนเฮเกน ดื่มด่ ากับความมีชีวิตชีวาของเมืองที่น่ารื่นรมย์แห่งนีใ้นขณะที่คุณเดินชม
สวนสาธารณะและพลาซ่าอันกว้างใหญ่รวมถึงขุมสมบัติของหอศิลป์และอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ค้นพบการผสมผสานอย่างลงตัวของความงดงามแบบสแกนดิเนเวียและความรื่นรมย์ของยุโรป มีที่เที่ยวที่
น่าสนใจ เช่น สวนสนุก Tivoli Gardens เป็นสวนสนุกที่เก่าแก่มากที่สุด เป็นอันดับ 2 ของโลก เดินทาง
สะดวกเพราะ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ท่าเรือนูฮาวน ์ Nyhavn เป็นท่าเรือเก่าแก่มีร้านค้า ร้านอาหารบริการ
มากมาย สามารถนั่งเรือชมเมือง บ้านเรือนสวยๆได้ พระราชวังโรเซนเบิรก์ สตรอยเยท ถนนคนเดินแห่งนี้ 
เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน รูปปั้นนางเงือกน้อย The Little Mermaid ตัง้อยู่บริเวณ
ท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน 

วันที่ 1  ท่ำเรือเมืองโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมำร์ก (จอดเทียบท่ำ) 
เช็คอิน ขึ้นบนเรือแล้ว หลังจากนั้นลงทะเบียนบัตรเครดิตการ์ดของท่านกับทางเรือ ที่ Reception Desk 
เย็น รับประทานอาหารเช้า ที ่Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar 

ส าหรับอาหารเอเชีย 
วันที่ 2    ท่ำเรือเมืองโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมำร์ก 
เช้ำ – เย็น รับประทานอาหารเช้า ที ่Lido Café(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar 

ส าหรับอาหารเอเชีย 
18.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมาร์ก รับประทานอาหารเย็น, หลังจากนั้นพักผ่อน

ตามอัธยาศยั 

 
 

วันที่ 3         ท่ำเรือเมืองเบอร์ลิน, เมืองวำร์เนอมุนเดอ, ประเทศเยอรมันมนี 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk 

Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชีย 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่ำเรือเมืองเบอร์ลิน, เมืองวำร์เนอมุนเดอ, ประเทศเยอรมัน ท่านสามารถเดิน
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เล่นรอบๆ ท่าเรือ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ(Crystal Experience) หากท่านเดินเที่ยวเอง 
ควรกลับข้ึนเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง Warnem-nde แห่งน้ีเป็นท่าเรือที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ชายฝั่งทะเลบอลติกโดยมีท่าจอดเรือแปลกตามีบริเวณชายหาดที่สวยงาม เมอืงเก่าเดินไม่ไกลจาก
ท่าเรือยินดีตอ้นรับคุณสู่ร้านค้าหน้าต่างเดินเล่นตามถนนหรือหยุดพักเพื่อดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟใน
ท้องถิ่น Warnem-nde เป็นประตูสู่เมือง Hanseatic เก่าแก่ของ Rostock รวมถึงเมืองที่เต็มไปด้วย
ประวัติศาสตร์และคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar 
ส าหรับอาหารเอเชียหลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศยั 

22.00 น. ท่าเรือออกจากเมืองเบอร์ลิน, เมืองวาร์เนอมุนเดอ, ประเทศเยอรมัน 

 
 

วันที่ 4    ล่องทะเลบอลติก 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้าที่หอ้งอาหาร วันนี้ เรือส าราญ  จะลองทะเลตลอดทั้งวัน ท่านสามารถพักผ่อน

กับบริการสุดหรูของทางเรือส าราญ ได้อย่างเต็มที่ เช่น The Crystal® Spa & Salon Aroma 
Stone ช่วยท าให้ท่านได้ผ่อนคลายจากบริการท าTherapy, Body Facial รวมทั้งห้องอบเซาน่า
ทันสมัยจากผู้ดูแลมืออาชีพ สปาคริสตัลได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสปารีสอร์ทและสปาที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในโลก 
The Fitness Center ออกก าลังกายกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย, เล่นกอลฟ์ โดยมีผู้ฝึกสอนจาก PGA , 
สนามเทนนิส , Shuffleboard , สระว่ายน้ า Jacuzzis ,ชิมไวน์ โดยการแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ , สอน
ศิลปะ , ไทเก็ก , ชมการแสดงสด ของวงดนตรี และ โชว์ ระดับโลก และบริการพิเศษอกีมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café 
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชยีหลังจากนั้นเชิญท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่ 5    ท่ำเรือเมืองเฮลซิงกิ, ประเทศฟินแลนด ์
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk 

Kitchen & Bar ส าหรับอาหารเอเชีย 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่ำที่เมืองเฮลซิงกิ, ประเทศฟินแลนด ์

ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ ท่าเรือ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ(Crystal Experience) หากท่าน
เดินเที่ยวเอง ควรกลับข้ึนเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง 
เฮลซิงกเิป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริม
ชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ ตัวเมืองมีประชากรประมาณ 600,000 คน เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเมืองนี้ยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่มีโรงละคร 20 แห่งโรงละครโอเปราแห่งชาติพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์จ านวนมาก สามารถเดินเที่ยวตามสถาณที่ต่างได้ เช่น Helsinki Cathedral, Senate 
Square ,The House of the Estates , Bank of Finland ,Market square 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café 
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชียหลังจากนั้นเชิญท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

16.00 น เรือออกจากท่าเรือเมืองเฮลซิงกิ, ประเทศฟินแลนด ์
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วันที่ 6    ท่ำเรือเมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิร์ก, ประเทศรัสเซีย (จอดเทียบท่ำ) 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk 

Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชีย 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่ำเรือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, ประเทศรัสเซีย ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ 

ท่าเรือหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝ่ังกับทางเรือ(Crystal Experience)หากท่านเดินเที่ยวเอง ควรกลับขึ้นเรอื
ก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งอยู่ปากแม่น้ า
เนวา ริมอ่าวฟินแลนดใ์นทะเลบอลติกเซนต์ปเีตอร์สเบิร์กสร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหา
ราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิม
ของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตวัเมืองมี
ทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้
ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรปได้โดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจึงได้รับสมญานามว่า
หน้าต่างแห่งยุโรปปัจจุบันเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีประชากรมากกว่า 4.7 ล้านคน เป็นเมืองใหญ่อันดับ
สองของรัสเซีย และเป็นมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกมีที่เที่ยวที่นา่สนใจเช่น พระราชวังฤดหูนาว 
Hermitage Museum เที่ยวพระราชวังฤดูร้อน Peterhof เที่ยววิหารเซ็นไอแซค St. Isaac’s 
Cathedral โบสถ์แห่งหยดเลือด Church of Christ’s Resurrection มหาวิหารคาซาน Kazan 
Cathedralเที่ยวป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล Peter and Paul Fortress ช้อปป้ิงถนนเนฟสกี้ Nevsky 
Prospektเป็นต้น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar 
ส าหรับอาหารเอเชียหลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
วันที่ 7       ท่ำเรือเมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิร์ก, ประเทศรัสเซีย (จอดเทียบท่ำ) 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk 

http://www.cruisedomain.com/
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชีย 
เรือยังคงจอดเทียบท่าทีท่่ำเรือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, ประเทศรัสเซีย ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ 
ท่าเรือ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ(Crystal Experience)หากท่านเดินเที่ยวเอง ควรกลับขึ้น
เรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar 
ส าหรับอาหารเอเชียหลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศยั 

 
 
วันที่ 8       ท่ำเรือเมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิร์ก, ประเทศรัสเซีย (จอดเทียบท่ำ) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk 
Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชีย 
เรือยังคงจอดเทียบท่าทีท่่ำเรือเมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิร์ก, ประเทศรัสเซีย ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ 
ท่าเรือ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ(Crystal Experience)หากท่านเดินเที่ยวเอง ควรกลับขึ้น
เรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar 
ส าหรับอาหารเอเชียหลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศยั 

18.00 น เรือออกจากท่าเรือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, ประเทศรัสเซีย 

 
 

วันที่ 9          ท่ำเรือเมืองทำลลินน์, ประเทศเอสโตเนีย 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ  
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Silk Kitchen & Bar ส าหรับอาหารเอเชีย 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่ำเรือเมืองทำลลินน์, ประเทศเอสโตเนีย ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ ท่าเรือ 

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ(Crystal Experience) หากท่านเดินเที่ยวเอง ควรกลับขึ้นเรือก่อน
เรือออก 1 ชั่วโมง 
ทำลลินน์เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเอสโตเนียเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญ และเป็นหนึ่งในเมืองที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรปในยุคกลาง เมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เมือง
ทาลลินน์เป็นเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโก วันนี้ทาลลินน์เป็นที่ตั้งของประชากรเกือบหนึ่งใน
สามของเอสโตเนีย ก าแพงเมืองโบราณคริสตจักรเก่าเกรตเวิร์ลส์ถนนหินปูถนนที่คดเคี้ยวหลังคา
กระเบื้องสีแดงและอาคารที่มีการประดับประดาเผยให้เห็นอิทธิพลของสถาปัตยกรรมเยอรมันสวีเดน
และรัสเซีย ป้อมปราการบนคาสเซิลฮิลล์และป้อมปราการป้องกันโบราณจ านวนมากตั้งขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café 
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชีย 

18.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองทาลลนิน์, ประเทศเอสโตเนีย 

 
 

วันที่ 10       ท่ำเรือเมืองสต็อกโฮมส์, ประเทศสวเีดน 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk 

Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชีย 
12.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่ำเรือเมืองสต็อกโฮมส์, ประเทศสวีเดน ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆ ท่าเรือ หรือ

ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ(Crystal Experience) หากท่านเดินเที่ยวเอง ควรกลับขึ้นเรอืก่อนเรือ
ออก 1 ชั่วโมงหลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เมืองหลวงของสวีเดน สตอกโฮล์ม ได้รั่บฉายาว่า "Beauty on Water" เพราะเป็นเมืองหลวงที่
สวยงามแห่งทะเลบอร์ติก พักผ่อนท่ามกลางเนินเขาที่เขียวขจีเป็นเมืองล้อมรอบไปด้วยน้ า มีที่เที่ยวที่
ห้ามพลาดเช่น เที่ยวย่านเมืองเก่า Gamla Stan สถานีรถไฟใต้ดินสตอกโฮล์ม Stockholm Metro 
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Stockholm ,City Hall ,Vasa Museum, ICEHOTEL 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café 

(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชียหลังจากนั้นเชิญท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย  
ก่อนที่ท่ำนจะท ำกำร เช็ค-เอ้ำท์ ออกจำกเรือในเช้ำวันต่อไป 
ท่านต้องช าระค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการล่องเรือ ได้ที่ Reception Desk, ชั้น 2 ท่านสามารถ
ช าระได้ด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด สกุลเงินบนเรือเป็นเรท USD 

 
 
วันที่ 11      ท่ำเรือเมืองสต็อกโฮมส์, ประเทศสวีเดน 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ 
Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชีย  

12.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองสต็อกโฮมส์, ประเทศสวีเดน 
หลังรับประทานอาหาร, เช็ค-เอ้าท์ ออกจากเรือ และรับกระเป๋าเดินทางของท่านเดินทาง
กลับพร้อมกับความประทับใจ 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง (งดแถมกระเป๋ำ) 

วันที่ 7-17 กรกฏำคม 2562 รำคำต่อท่ำน (พักรวม 2 ท่ำน) 

ห้องพักแบบ Deluxe Stateroom with Verandah ท่ำนละ 299,000 บำท 

อัตรำนี้รวมค่ำภำษีเรือและค่ำทิปพนักงำนบนเรือแล้ว 
อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 

กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 
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ประเภทห้องพักบนเรือ Crystal Serenity 

  
Deluxe Stateroom with Verandah 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน (เมื่อท ำกำรจอง)  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนบัจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหมส่ามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงนิแล้ว เก็บค่ำใช้จำ่ยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
 
***หำกระยะเวลำในกำรจองน้อยกว่ำ 80 วันท ำกำร กอ่นเดินทำง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีทีท่ ำกำรจอง*** 

***ในกรณียกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนยอดมัดจ ำหรือยอดเต็มในทุกกรณี*** 
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับช ำระด้วยเช็ค*** 

หมำยเหต ุ
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ/ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่

อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอรต์มา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่

อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
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4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ 
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรอืยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง

อีกครั้ง 
อัตรำนี้รวม            

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 10 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
5. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 

อัตรำนี้ไม่รวม  
1. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาต ิ
3. ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่าง 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่าน
ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทำง โปรดศึกษำเงือ่นไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบรษิัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบตัิตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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ประเภทห้องพักบนเรือ Crystal Serenity Luxury Cruises 
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