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สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืแมน่ า้ระดบั 6 ดาว  

พรอ้มบรกิารแบบ Exclusive บนเสน้ทางสดุแสนโรแมนตกิของยโุรปตะวนัออก 

แมน่ า้ดานบู  ออสเตรยี-สโลวาเกยี-ฮงัการ ี

เดนิทางต ัง้แต ่มนีาคม-ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All-inclusive  More Asian More Friendly 

 

7 NIGHTS ENCHANTING DANUBE EASTBOUND  
AUSTRIA-SLOVAKIA-HUNGARY  

CRYSTAL MOZART  (Cruise Only) 

CRYSTAL MOZART 

THE QUEEN OF 

THE DANUBE 

บนเรอืเป็นหอ้งสวทีทกุหอ้ง พรอ้มดว้ยบตัเลอรพ์ดูภาษาองักฤษ
และภาษาจนีบรกิาร(รวมคา่ทปิแลว้) และบรกิาร Room Service 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

เสรฟิอาหารทีไ่ดร้ับแรงบนัดาลใจจาก มชิลนิสตาร ์ในสไตลเ์อเชยี
และตะวนัตก Snack Bar แบบบรกิารตนเองตลอด 24 ชัว่โมง โดย

ไมต่อ้งกลวัจะหวิระหวา่งมือ้หรอืชว่งดกึ 
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7-Night Enchanting Danube Eastbound 

Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

1 Vienna(Wien), Austria  Embark(12.00-18.00) Overnight 

2 Vienna(Wien), Austria  - 23.00 

3 Durnstein,Austria 09.00 12.00 

3 Cruising in the Wachau Valley - - 

3 Melk, Austria 16.30 20.00 

4 Linz, Austria 08.00 21.00 

5 Krems, Austria 11.00 22.00 

6 Bratislava, Slovakia 09.00 17.00 

7 Budapest,Hungary 08.00 Overnight 

8 Budapest,Hungary - Disembark(05.00-10.00) 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที ่1           เวยีนนา,ออสเตรยี 

  (ราคาเรอืส าราญเทา่น ัน้ ยงัไมไ่ดร้วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 

ยนิดตีอ้นรับสูป่ระเทศออสเตรยี 

 
CRYSTAL MOZART 
At capable of serving 154 guest,Crystal Mozart 
Enjoy picturesque views from a Panoramic 

Balcony-window aboard Savor Michelin-
inspired cuisine, exceptional service and 
discover Europe's best sites. 
Crew                          92  
Guests                           154 
Entry service               2016 
Passenger Decks              4        
Length                  120.4 M. 
Width                            22.9 M. 

   

บรกิารรถรับ-สง่ จากสนามบนิ-ทา่เรอื และทา่เรอื-สนามบนิ  
**ตอ้งเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัทีข่ ึน้และลงเรอืเทา่นัน้** 
 

แพคเกจเครือ่งดืม่แบบไมจ่ ากดั(Unlimited Package) ทีม่ใีหบ้รกิาร
ตัง้แตน่ ้าดืม่ น ้าอดัลม แชมเปญ ไปจนถงึไวนร์ะดบัเลศิ และพเิศษ 
Sparkling ไวน ์1 ขวด และ ไวน ์2 ขวด 
 

บรกิาร Wifi ตลอด 24 ชัว่โมง(บนเรอื) โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
 

กจิกรรมความบนัเทงิตา่งๆ บนเรอื คลาสฝึกโยคะ และฟิตเนส 

บรกิารหอ้งซกัลา้งดว้ยตนเอง โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ทา่นใหท้า่นตอ้ง
กงัวลเรือ่งเสือ้ผา้ไมพ่อระหวา่งอยูบ่นเรอื 

 

ทวัรเ์สรมิชายฝ่ังใหเ้ลอืกทอ่งเทีย่ว พรอ้มดว้ยไกดพ์ดูภาษาองักฤษ
และภาษาจนี โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (ยกเวน้บางโปรแกรม) 
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12.00-18.00 น. เชค็-อนิ ทีท่า่เรอื เวยีนนา(Vienna) (ทา่นสามารถเชค็-อนิไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 น. แตย่งัไม่

สามารถเขา้ 

  หอ้งนอนได)้ 

***ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นเวลาเรอืออกประมาณ 3 ชัว่โมง*** 

เวยีนนา เมอืงหลวงของออสเตรยี ครัง้หนึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดอิอสเตรยี-ฮงัการ ีรูจ้ักกนัใน

ชือ่เมอืงแหง่สวนสวย สถาปัตยกรรมอนัสวยหร ูโดยเฉพาะ Famed Ringstrasse(Ring Road) ซึง่

เป็นถนนวงแหวนรอบเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของอาคารสวยงามมากมายในสไตลน์โีอโกธคิ นโีอบาโรค นโีอ

คลาสสคิอลและนโีอเรอเนสซองส ์ไมว่า่จะเป็น Academy of Fine Arts, Austrian Parliament 

Building, Rathaus(Town Hall), Vienna State Opera, University of Vienna และยงัเป็นบา้นเกดิ

ของนักแตง่เพลงชือ่ดังมากมาย เวยีนนายงัอยูใ่กลก้บัธารณรัฐเชค สโลวาเกยี และฮงัการ ี

   

  

 

 

 

   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ดงันี ้Waterside , Bistro Mozart , Blue 

   

     

   

 

 

 

  อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วันที ่2           เวยีนนา, ออสเตรยี 

เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้  

Waterside , Bistro Mozart , Blue 

กรุงเวียนนา  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหไ้ปเยือนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัเชินบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) อาคารสไตลร์อคโคโค ทีใ่ชท่ีส่ดุของประเทศ และยังมสีวนสไตลบ์ารอกทิ่

ย ิง่ใหญ่อยู่ดา้นหลังของพระราชวัง มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน(St. Stephan’s Cathedral) วหิาร

โรมนัคาทอลกิ เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์และ กอทกิ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้

หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,สนิคา้เสือ้แฟชัน่วัยรุ่น
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ทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ช๊อคโกแลตโมสารท์ ในยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ** 

    

 

 

 

 

 

 

23.00 น. เรอืออกจากทา่เรอื ออสเตรยี(Austria)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ดงันี ้Waterside , Bistro Mozart , Blue 

 

วันที ่3          ดนุชไตน-์หบุเขาวาเคา-เมค,ออสเตรยี 

เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้  

Waterside , Bistro Mozart , Blue 

09.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอื ดนุชไตน(์Durnstein) เมอืงเล็กๆ รมิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ ทีล่อ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น และ

ป่าเขียวขจีพรอ้มดว้ยตึกรามบา้นช่องแบบโบราณที่ตกแต่งดว้ยดอกไมแ้บบน่ารักๆ รวมไปถึง

สถาปัตยกรรมแบบบาโรก เช่น หอคอยสีฟ้าที่แต่ก่อนเคยเป็นอารามหลวงออกัสตีน (Augustinian 

monastery) สถานทีส่ าคัญทีไ่มค่วรพลาด เชน่ ปราสาทดนุชไตน(์Durnstein Castle) สวนองุน่ตา่งๆ 

  ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ** 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. เรอืออกจากทา่เรอื ดนุชไตน(์Durnstein) ลอ่งตาม แมน่ า้ดานบู(Danube) ลอ่งผา่น หบุเขาวาเคา 

(Wachau Valley) วาเคา คอื เป็นบรเิวณสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบชว่งสัน้ๆ ประมาณเพยีง 22 ไมล)์ มคีวาม

หลากหลายทางโบราณสถานทางวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรข์องเมอืงเล็กตามฝ่ังแมน่ ้าทีเ่รยีบรายอยู ่

ลักษณะอนัโดเด่นของ วาเคา คอื ความงดงามตามธรรมชาต ิแมน่ ้าดานูบทีค่ดเคีย้วไปตามทางและพุ่ม
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ไม ้ทุ่งหญา้ ป่าเขยีว ภูเขาที่เรียงรายอยู่สองฝ่ังแม่น ้า ร่วมไปถงึสิง่ต่างๆ ที่มนุษยท์ าขึน้ไม่ว่าจะเป็น 

ฟารม์ โบสถ ์ซากโบราณตา่งๆ ปราสาทและ ไรอ่งุน่ขัน้บนัได 

 

  

 

 

   

 

 

 

16.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอื เมอืงเมค(Melk) เมอืงมรดกโลกเล็กๆ รมิฝ่ังแมน่ ้าดานูบทีม่สีเน่หใ์หค้น้หาและถอืได ้

วา่เป็นเมอืงตน้ก าเนดิของประเทศออสเตรยี นอกจากนัน้ยงัเป็นศนูยก์ลางของภาษา วรรณคดแีละจติ

วญิญาณ เนือ่งดว้ยมสี านักสงฆ ์ลัทธเิบเนดกิตนิ นกิายโรมนัคาทอลกิตัง้อยู ่ไฮไลตข์องเมอืงคอื วหิาร

เมค(Melk Abbey) ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูบ่นเนนิเขาเหนอืแมน่ ้าดานูบ ดว้ยรปูทรงสถาปัตยกรรมสรา้งใน

สไตลบ์าโรก สเีหลอืงอรา่มงดงาม 

  ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ** 

 

 

 

 

 

 

20.00 น. เรอืออกจากทา่เรอื เมอืงเมค(Melk) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ดงันี ้Waterside , Bistro Mozart , Blue 

 

วันที ่4          ลนิซ,์ออสเตรยี 

เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้  

Waterside , Bistro Mozart , Blue 

08.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอื เมอืงลนิซ(์Linz) เมอืงหลวงของอัพเปอรอ์อสเตรยี(Upper Austria) เป็นเมอืงใหญ่

อนัดับสามของออสเตรยีเมอืงนีเ้ป็นทีรู่จ้ักของ ครสิตจักรพพิธิภณัฑ ์และเป็นเมอืงทีร่วบรวมนักประพันธท์ี่

มชี ือ่เสยีง Adalbert Stifter นักประพันธเ์พลง Anton Bruckner และ Wolfgang Mozart และยังไดรั้บ

การยกยอ่งอกีวา่เป็นหนึง่ในเมอืงทีง่ดงามทีส่ดุของออสเตรยี นอกจากนัน้เมอืงนี้ยังเป็นทีรู่จ้ักกันดวี่าเป็น
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เมอืงแห่งฮติเลอร์ ซ ึง่ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 เขาไดพ้ านักทีเ่มอืงนี้อยู่ถงึ 9 ปี และยังไดถู้กบรรจุ

เมอืงนีไ้วใ้นรายชือ่มรดกโลกของยเูนสโก สถานทีส่ าคัญ ปราสาทลนิซ ์(Linz Schloss)  

  ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ** 

   

  

 

 

 

 

 

21.00 น. เรอืออกจากทา่เรอื เมอืงลนิซ(์Linz) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ดงันี ้Waterside , Bistro Mozart , Blue 

 

วันที ่5            เครมส,์ออสเตรยี 

เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้  

Waterside , Bistro Mozart , Blue 

11.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอื เมอืงเครมส(์Krems) เมอืงทีเ่ป็นจดุเริม่ตน้ของหบุเขาวาเคา (Wachau Valley) เป็น

เมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมทัง้แบบเกา่และแบบใหมส่ลับกันไปทีอ่ยูต่ดิกัน เชน่ รา้นออกแบบเสือ้ผา้และตัด

ชดุของราชวงศใ์นสมัยศตวรรษที ่18 ทีอ่ยู่ตดิกับหา้งสรรพสนิคา้สมัยใหม่ เมอืงเกา่ดา้นล่างทีเ่ป็นถนน

ส าหรับคนเดนิและคาเฟ่ ในขณะเดยีวกนัโบสถเ์กา่แกใ่นออสเตรยีตอนล่าง(Lower Austria) สามารถพบ

ไดใ้นยา่นเมอืงเกา่ดา้นบนของเมอืงนี ้

  ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ** 

  

 

 

 

 

 

 

22.00 น. เรอืออกจากทา่เรอื เมอืงเครมส(์Krems)   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ดงันี ้Waterside , Bistro Mozart , Blue 
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วันที ่6          บราตสิลาวา,สโลวาเกยี 

เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้  

Waterside , Bistro Mozart , Blue 

09.00 น. เดนิทางถงึท่าเรอื เมอืงบราตสิลาวา(Bratislava) เมอืงหลวงอันเป็นหัวใจส าคัญของสโลวาเกยี 

ประวัตศิาตรท์ี่หลอมรวมไวบ้นถนนหนิแบบโบราณของศตวรรษที ่18 ตกึอาคารที่ลอ้มรอบดว้ยศลิปะ

สมยัใหม ่ท าใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงทีม่สีเน่หน่์าสนใจของยโุรปกลาง และยงัเป็นเมอืงหลวงแห่งเดยีวในโลก

ทีม่อีาณาเขตตดิกับสองประเทศน่ันคอื ฮังการแีละออสเตรยี เมอืงบราตสิลาวา มคีวามโดดเด่นในเรือ่ง

ของสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอาคารยคุกลางและศตวรรษที ่20 ทีไ่มค่วรพลาดชมไดแ้ก ่ปราสาทบราติ

สลาวา(Bratislava Castle) เคยเป็นทีอ่ยูข่องผูค้รองเมอืง ตัง้อยูเ่นนิเขาเหนือแมน่ ้าดานูบสงูกว่า 47 

เมตร ท่านสามารถชมววิสุดแสนงดงามทีจ่ะมองเห็นววิของประเทศเพื่อนบา้นทัง้ออสเตรยีและฮังการ ี

และที่ส าคัญปราสาทแห่งนี้  ที่ยังเคยเป็นที่เก็บมงกุฎและคฑาส าหรับพธิีราชาภเิษกในอดีตอีกดว้ย 

โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ(St. Martin’s Cathedral) สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่15 โบสถโ์กธคิทีเ่กา่แกแ่ละ

ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืง ศาลาวา่การเกา่(Old Town Hall) ถูกเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี 1868 

และถอืว่าเป็นพธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง นอกจากนี้ยังม ีสะพานโนวโีมสต(์Novy Most) ทีม่ี

หอคอยรูปร่างคลา้ยกับ UFO มคีวามสงู 95 เมตร ในวันทีอ่ากาศดสีามารถมองเห็นไดร้ะยะไกลถงึ 100 

กโิลเมตร 

 ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. เรอืออกจากทา่เรอื เมอืงบราตสิลาวา(Bratislava)   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ดงันี ้Waterside , Bistro Mozart , Blue 

 

วันที ่7           บดูาเปสต,์ฮงัการ ี

เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้  
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Waterside , Bistro Mozart , Blue 

08.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอื เมอืงบดูาเปสต(์Budapest) เมอืงหลวงของประเทศองัการ ีทีร่วมเอาสองเมอืงไว ้

ดว้ยกนั คอืเมอืงบดูาทางทศิตะวันตกทีเ่ป็นเนนิเขาสงูทัง้แถบ และเมอืงเปสต ์ทางทศิตะวันออก ทีเ่ป็นที่

ราบ กัน้กลางดว้ยแมน่ ้าดานูบ บดูาเปสตเ์ป็นเมอืงหลวงทีร่ ่ารวยดว้ยความงดงามทางประวัตศิาสตร ์

วัฒนธรรม รวมถงึธรรมชาตอิกีมากมาย จนไดส้มญานามวา่ ราชนิแีหง่แมน่ ้าดานูบ  

 ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ** 

 

 

 

 

 

 

เรอืจอดคา้งคนืทีเ่มอืงบดูาเปสต ์

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ดงันี ้Waterside , Bistro Mozart , Blue 

 

วันที ่8           บดูาเปสต,์ฮงัการ ี

เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้  

Waterside , Bistro Mozart , Blue 

05.00-10.00 น. เชค็-เอาทล์งจากเรอื (Disembark) 

 

***กอ่นทีท่า่นจะท าการ เชค็-เอา้ท ์ออกจากเรอืในเชา้วันตอ่ไปทา่นตอ้งช าระคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการลอ่งเรอื ได ้

ที ่Reception Desk, ชัน้ 2 ทา่นสามารถช าระไดด้ว้ย บตัรเครดติหรอืเงนิสด สกลุเงนิบนเรอืเป็นเรท EURO(€) หลังจาก

นัน้เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ*** 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ALL-INCLUSIVE LUXURY JOURNEYS 
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อตัราคา่บรกิาร       

A            

วันเดนิทาง 

 

ประเภทหอ้งพัก (หอ้งละ 2 ทา่น) 

**หอ้งพักบนเรอืเป็นแบบพกัคูเ่ทา่นัน้** 

ราคาตอ่ทา่น

(บาท) 

 

 

 

27 ม.ีค. – 3 เม.ย. 63 

17-24 ตลุาคม 63 

31 ต.ค. – 7 พ.ย. 63 

14-21 พฤศจกิายน 63 

 

 

 

W2    Deluxe Suite with Fixed Window (20.3 Sq.m.) 79,900.- 

W1    Deluxe Suite with Fixed Window (20.3 Sq.m.) 86,900.- 

S2     Deluxe Suite with French Balcony (18.9 Sq.m.) 113,900.- 

S1     Deluxe Suite with French Balcony (20.3 Sq.m.) 124,900.- 

PH     Penthouse    (30.6 Sq.m.) 188,900.- 

CP     Crystal Penthouse  (61.6 Sq.m.) 409,900.- 

CS     Crystal Suite  (82 Sq.m.) 447,900.- 

 

**กรณีพักเดีย่ว หรอืพกั 3-4 ทา่น / หอ้ง กรณุาตรวจสอบราคากบัเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้*** 

B            

วันเดนิทาง ประเภทหอ้งพัก (หอ้งละ 2 ทา่น) 

**หอ้งพักบนเรอืเป็นแบบพกัคูเ่ทา่นัน้** 

ราคาตอ่ทา่น

(บาท) 

 

 

 

10-17 เมษายน 63 

24 เม.ย. – 1 พ.ค. 63 

8-15 พฤษภาคม 63 

 

 

W2    Deluxe Suite with Fixed Window (20.3 Sq.m.) 82,900.- 

W1    Deluxe Suite with Fixed Window (20.3 Sq.m.) 89,900.- 

S2     Deluxe Suite with French Balcony (18.9 Sq.m.) 116,900.- 

S1     Deluxe Suite with French Balcony (20.3 Sq.m.) 127,900.- 

PH     Penthouse    (30.6 Sq.m.) 188,900.- 

CP     Crystal Penthouse  (61.6 Sq.m.) 431,900.- 

CS     Crystal Suite  (82 Sq.m.) 472,900.- 

 

C            

วันเดนิทาง ประเภทหอ้งพัก (หอ้งละ 2 ทา่น) 

**หอ้งพักบนเรอืเป็นแบบพกัคูเ่ทา่นัน้** 

ราคาตอ่ทา่น

(บาท) 
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25 ม.ิย. – 2 ก.ค. 63 

9-16 กรกฎาคม 63 

23-30 กรกฎาคม 63 

3-10 ตลุาคม 63 

28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 63 

12-29 ธ.ค. 63 

 

 

W2    Deluxe Suite with Fixed Window (20.3 Sq.m.) 87,900.- 

W1    Deluxe Suite with Fixed Window (20.3 Sq.m.) 105,900.- 

S2     Deluxe Suite with French Balcony (18.9 Sq.m.) 121,900.- 

S1     Deluxe Suite with French Balcony (20.3 Sq.m.) 132,900.- 

PH     Penthouse    (30.6 Sq.m.) 193,900.- 

CP     Crystal Penthouse  (61.6 Sq.m.) 438,900.- 

CS     Crystal Suite  (82 Sq.m.) 488,900.- 

 

D            

วันเดนิทาง ประเภทหอ้งพัก (หอ้งละ 2 ทา่น) 

**หอ้งพักบนเรอืเป็นแบบพกัคูเ่ทา่นัน้** 

ราคาตอ่ทา่น

(บาท) 

 

 

 

11-18 มกราคม 63 

6-13 สงิหาคม 63 

20-27 สงิหาคม 63 

26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63 

W2    Deluxe Suite with Fixed Window (20.3 Sq.m.) 99,900.- 

W1    Deluxe Suite with Fixed Window (20.3 Sq.m.) 107,900.- 

S2     Deluxe Suite with French Balcony (18.9 Sq.m.) 133,900.- 

S1     Deluxe Suite with French Balcony (20.3 Sq.m.) 145,900.- 

PH     Penthouse    (30.6 Sq.m.) 205,900.- 

CP     Crystal Penthouse  (61.6 Sq.m.) 451,900.- 

CS     Crystal Suite  (82 Sq.m.) 499,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELUXE SUITE WITH FIXED WINDOW 
(W1) (W2) 
DECK 1 l (20.3 SQ.M.) 

DELUXE SUITE WITH FRENCH BALCONY 
(S1) (S2) 
S1 DECK 2 l (20.3 SQ.M.) 
S2 DECK 2 l (18.9 SQ.M.) 
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เงือ่นไขการช าระเงนิ 

1. ช าระมดัจ า(First Deposit) 35% ของราคาคา่เรอืตอ่ทา่น 5 วันหลังจากไดรั้บการยนืยนัหอ้ง 

2. ช าระเต็มสว่นทีเ่หลอื 130 วนั กอ่นการเดนิทาง 

**เงือ่นไขดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้กบัเงือ่นไขของทางเรอืเป็นผูก้ าหนด** 

การยกเลกิหลังจากช าระคา่มดัจ าแลว้ 

1. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางมากกวา่ 120 วัน หักคา่ด าเนนิการ(Administration Fee) 600 USD / ทา่น 

(อตัราแลกเปลีย่นขึน้อยูก่บั ณ วันด าเนนิการ) 

2. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 120-91 วัน หัก 35% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

3. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 90-61 วัน หัก 60% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60-31 วัน หัก 85% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หักเต็ม 100% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ 

2. คา่ภาษีทา่เรอื 

3. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ)  

4. กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 

5. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ  

6. คา่ WIFI(บนเรอื) ตลอดการเดนิทาง 

CRYSTAL PENTHOUSE l CP 
(DECK 2 l (61.6 SQ.M.) 

CRYSTAL SUITE l CS 
2-BEDROOM CONNECTING SUITE 
(DECK 2 l (82 SQ.M.) 
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7. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) *บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย* 

8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิ-ทา่เรอื-สนามบนิ (ในวันเดยีวกนักบัทีข่ ึน้และลงเรอื) 

9. บตัเลอร(์Butler) บรกิารตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ทปิพนักงานบนเรอื(Gratuity Fee) 

 

**อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม** 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

2. คา่วซีา่เชงเกน้ 

3. คา่อาหารพเิศษทีส่ัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ 

5. ประกนัการเดนิทาง (เนือ่งจากบนเรอืแมน่ ้าไมม่คีลนิคิและหมอประจ าบนเรอื กรณุาเตรยีมยาส าหรับทา่นทีม่ี

โรคประจ าตวั 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

 

SHIP FACT 
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โปรดทราบ 
1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ
ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ
เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง
นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง
รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม
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และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี
ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื
ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 
และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน
สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่
ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 


