
 

 

รหัสทัวร GOH1901271 
ลองทะเลสุดยอดเสนทาง BALTIC TREASURES 11 วัน 10 คืน 

 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 7-17 กรกฏาคม 2019 

ลองเรือ 
เมืองโคเปนเฮเกน,  
ประเทศเดนมารก เบอรลิน, เวารเนอมุนเดอ,  
ประเทศเยอรมัน-ลองทะเลบอลติก-เฮลซิงกิ,  
ประเทศฟนแลนด-เซนตปเตอรสเบิรก,  
ประเทศรัสเซีย-ทาลลินน,  
ประเทศเอสโตเนีย-สต็อกโฮมส,  
ประเทศสวีเดน 



 

 

 
 

 
เดนมารกเปนอาณาจักรที่เกาแกที่สุดของโลกกําลังรอการคนพบของคุณในการเยี่ยมชมเมือง
หลวงท่ีมีชีวิตชีวาของเมืองโคเปนเฮเกน ด่ืมด่ํากับความมีชีวิตชีวาของเมืองท่ีนาร่ืนรมยแหงน้ีใน
ขณะท่ีคุณเดินชมสวนสาธารณะและพลาซาอันกวางใหญรวมถึงขุมสมบัติของหอศิลป�และอาคาร
ท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร คนพบการผสมผสานอยางลงตัวของความงดงามแบบ
สแกนดิเนเวียและความร่ืนรมยของยุโรป มีท่ีเที่ยวท่ีนาสนใจ เชน สวนสนุก Tivoli Gardens 
เปนสวนสนุกท่ีเกาแกมากท่ีสุด เปนอันดับ 2 ของโลก เดินทางสะดวกเพราะ ต้ังอยูใจกลางเมือง 
ทาเรือนูฮาวน Nyhavn เปนทาเรือเกาแกมีรานคา รานอาหารบริการมากมาย สามารถน่ังเรือ



 

 

ชมเมือง บานเรือนสวยๆได พระราชวังโรเซนเบิรก สตรอยเยท ถนนคนเดินแหงน้ี เปนแหลงช
อปปم�งท่ีใหญที่สุดของโคเปนเฮเกน รูปปم�นนางเงือกนอย The Little Mermaid ต้ังอยูบริเวณ
ทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน  

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1  ทาเรือเมืองโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมารก (จอดเทียบทา) 

เช็ค-อิน ข้ึนบนเรือแลว หลังจากน้ันลงทะเบียนบัตรเครดิตการดของทานกับทาง
เรือ ที่ Reception Desk 

เย็น รับประทานอาหารเชา ที ่Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ 
Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  

 

วันที่ 2    ทาเรือเมืองโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมารก 

เชา   รับประทานอาหารเชา ที ่Lido Café  
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหาร
เอเชีย  

 



 

 

 
ทานสามารถเดินเลนรอบๆ ทาเรือ หรือ 

  ซ้ือทัวรเสริมบนฝم�งกับทางเรือ(Crystal Experience)  
หากทานเดินเที่ยวเอง ควรกลับข้ึนเรือกอนเรือออก 1 ช่ัวโมง 
ตัวอยาง SHORE EXCURSIONS; COPENHAGEN BY CANAL : CPN-G 
พาทาน เดินทางโดยรถโคชจากทาเรือสูใจกลางเมืองหลวงเกาแกแหงน้ี ระหวาง
ทางผานสถานท่ีทองเท่ียวและสถานที่สําคัญของเมืองท่ีมีเสนหาถึงในใจกลาง
ประวัติศาสตรของกรุงโคเปนเฮเกนใกลกับ Christiansborg Palace อัน
ย่ิงใหญ ข้ึนเรือของคุณและเร่ิมตนการลองเรือชมทิวทัศนอันงดงามและผอนคลาย
ผานคลองและทางน้ําของกรุงโคเปนเฮเกน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหาร
เอเชีย  

 

 
 



 

 

18.00 น. เรือออกจากทาเรือเมืองโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมารก   
 รับประทานอาหารเย็น, หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันที่ 3    ทาเรือเมืองเบอรลิน, เมืองวารเนอมุนเดอ, ประเทศเยอรมัน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร Lido Café (MarketPlace &  
Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  

08.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ี ทาเรือเมืองเบอรลิน, เมืองวารเนอมุนเดอ, ประเทศเยอรมัน 
ทานสามารถเดินเลนรอบๆ ทาเรือ หรือ 

  ซ้ือทัวรเสริมบนฝم�งกับทางเรือ(Crystal Experience)  
หากทานเดินเที่ยวเอง ควรกลับข้ึนเรือกอนเรือออก 1 ช่ัวโมง 
Warnem-nde แหงน้ีเปนทาเรือที่มีเสนหท่ีสุดแหงหน่ึงของชายฝم�งทะเลบอลติก
โดยมีทาจอดเรือแปลกตามีบริเวณชายหาดท่ีสวยงาม เมืองเกาเดินไมไกลจาก
ทาเรือยินดีตอนรับคุณสูรานคาหนาตางเดินเลนตามถนนหรือหยุดพักเพ่ือด่ืมกาแฟ
ท่ีรานกาแฟในทองถ่ิน Warnem-nde เปนประตูสูเมือง Hanseatic เกาแกของ 
Rostock รวมถึงเมืองท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและคึกคักท่ีสุดแหงหน่ึงของ
ยุโรป 
ตัวอยาง SHORE EXCURSIONS; SCHWERIN: CAPITALCITY OF 
MECKLENBURG : WAR-E 
นอกเมืองวารเนอมุนเดอประมาณ 90 นาทีคือเมือง ชเวรีน เมืองที่สวยงามราวกับ
เปนสถานที่ทางประวัติศาสตรภูมิทัศนที่มีทะเลสาบเปนจุดใหความงาม อดีตที่
นาสนใจซ่ึงรวมถึง Henry the Lion และขุนนางแหงเมคเคลนบูรกให
ประวัติศาสตรคนพบท้ังสองดานของชเวรินดวยการผจญภัยอันนาร่ืนรมยน้ี 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหาร
เอเชีย  
หลังจากน้ันเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย 

22.00 น. ทาเรือออกจากเมืองเบอรลิน, เมืองวารเนอมุนเดอ, ประเทศเยอรมัน 
 



 

 

วันที่ 4    ลองทะเลบอลติก 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหาร 

วันน้ี เรือสําราญ  จะลองทะเลตลอดทั้งวัน ทานสามารถพักผอนกับบริการสุดหรู
ของทางเรือสําราญ ไดอยางเต็มท่ี เชน The Crystal® Spa & Salon Aroma 
Stone ชวยทําใหทานไดผอนคลายจากบริการทําTherapy, Body Facial 
รวมทั้งหองอบเซานาทันสมัยจากผูดูแลมืออาชีพ สปาคริสตัลไดรับการจัดอันดับให
เปนหน่ึงในสปารีสอรทและสปาที่มีช่ือเสียงที่สุดในโลก 

The Fitness Center ออกกําลังกายกับอุปกรณที่ทันสมัย, เลนกอลฟ โดยมีผู
ฝกสอนจาก PGA , สนามเทนนิส , Shuffleboard , สระวายน้ํา Jacuzzis ,ชิม
ไวน โดยการแนะนําจากผูเช่ียวชาญ , สอนศิลปะ , ไทเก็ก , ชมการแสดงสด ของ
วงดนตรี และ โชว ระดับโลก และบริการพิเศษอีกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหาร
เอเชีย  หลังจากน้ันเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย 
 

วันที่ 5    ทาเรือเมืองเฮลซิงกิ, ประเทศฟนแลนด 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร Lido Café (MarketPlace &  

Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  

09.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีเมืองเฮลซิงกิ, ประเทศฟนแลนด  



 

 

ทานสามารถเดินเลนรอบๆ ทาเรือ หรือซ้ือทัวรเสริมบนฝم�งกับทางเรือ(Crystal 
Experience) หากทานเดินเท่ียวเอง ควรกลับข้ึนเรือกอนเรือออก 1 ช่ัวโมง 
เฮลซิงกิเปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดของประเทศฟนแลนด ต้ังอยูทางใต
ของประเทศ ริมชายฝم�งอาวฟนแลนด ตัวเมืองมีประชากรประมาณ 600,000 คน 
เปนศูนยกลางทางการเมืองและเศรษฐกิจเมืองน้ียังเปนศูนยวัฒนธรรมที่มีโรงละคร 
20 แหงโรงละครโอเปราแหงชาติพิพิธภัณฑและหอศิลป�จํานวนมาก สามารถเดิน
เท่ียวตามสถานที่ตางไดเชน Helsinki Cathedral, Senate Square ,The 
House of the Estates , Bank of Finland ,Market square 

ตัวอยาง SHORE EXCURSIONS; HELSINKI HIGHLIGHTS & 
LAPLAND WINTER WONDERLAND : HEL-J 
การผจญภัยสุดเจงน้ีนําคุณข้ึนรถโคชเพ่ือดูไฮไลทของเฮลซิงกิและเย่ียมชมหน่ึงใน
ธารน้ําแข็งท่ีใหญที่สุดในโลก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café (MarketPlace &  Churrascaria) หรือ 
Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  หลังจากน้ันเชิญทานพักผอนตาม
อัธยาศัย 

16.00 น เรือออกจากทาเรือเมืองเฮลซิงกิ, ประเทศฟนแลนด 

วันที่ 6    ทาเรือเมืองเซนตปเตอรสเบิรก, ประเทศรัสเซีย (จอดเทียบทา) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร Lido Café (MarketPlace &  
Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  

07.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีทาเรือเมืองเซนตปเตอรสเบิรก, ประเทศรัสเซียทานสามารถเดิน
เลนรอบๆ ทาเรือ 

  หรือซื้อทัวรเสริมบนฝم�งกับทางเรือ(Crystal Experience)  
หากทานเดินเที่ยวเอง ควรกลับข้ึนเรือกอนเรือออก 1 ช่ัวโมง 
เซนตปเตอรสเบิรก เปนเมืองทาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสหพันธรัฐ
รัสเซีย ต้ังอยูปากแมน้ําเนวา ริมอาวฟนแลนดในทะเลบอลติก 



 

 

เซนตปเตอรสเบิรกสรางโดยพระเจาซารปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัว
เมืองเร่ิมสรางดวยการถมทรายและหินเปนจํานวนมากเพราะวาพ้ืนที่เดิมของเมือง
น้ันเปนดินเลนของทะเล พระองคทรงเลือกท่ีจะสรางเมืองที่บริเวณน้ีเพราะวาตัว
เมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได
งาย เพ่ือการปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปไดโดยงาย ตอมา
เมืองเซนตปเตอรเบิรกจึงไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป  
ปจจุบันเซนตปเตอรสเบิรกมีประชากรมากกวา 4.7 ลานคน เปนเมืองใหญอันดับ
สองของรัสเซีย และเปนมรดกโลกขององคกรยูเนสโก 
มีที่เท่ียวที่นาสนใจเชน พระราชวังฤดูหนาว Hermitage Museum เท่ียว
พระราชวังฤดูรอน Peterhof เที่ยววิหารเซ็นไอแซค St. Isaac’s Cathedral 
โบสถแหงหยดเลือด Church of Christ’s Resurrection มหาวิหารคาซาน 
Kazan Cathedralเที่ยวป�อมปเตอรแอนดปอล Peter and Paul Fortress 
ชอปปم�งถนนเนฟสกี้ Nevsky Prospekt 
เปนตน 
ตัวอยาง SHORE EXCURSIONS; SITE RUNNING: THE RUSSIAN 
ROUTE : STP-6S 
หากตองการดูมอสโควแบบสบาย ๆ เขารวมการผจญภัยที่ครอบคลุมและ
ครอบคลุมหน่ึงคืน ในชวงสองวันของคุณในเมืองหลวงอันนาอัศจรรยของรัสเซีย
คุณจะประหลาดใจกับสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญท่ีสุดของเมืองรวมถึงจัตุรัสแดง
และเครมลิน ไฮไลทเพ่ิมเติม ไดแก ความบันเทิงยามเย็นท่ีนาต่ืนเตนการสํารวจ
แกลเลอร่ี State Tretyakov และการน่ังรถไฟใตดินของเมือง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหาร
เอเชีย หลังจากน้ันเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 7       ทาเรือเมืองเซนตปเตอรสเบิรก, ประเทศรัสเซีย (จอดเทียบทา) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร Lido Café (MarketPlace &  
Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  

เรือยังคงจอดเทียบทาที่ทาเรือเมืองเซนตปเตอรสเบิรก, ประเทศรัสเซียทาน
สามารถเดินเลนรอบๆ ทาเรือ หรือซื้อทัวรเสริมบนฝم�งกับทางเรือ(Crystal 
Experience)  หากทานเดินเที่ยวเอง ควรกลับข้ึนเรือกอนเรือออก 1 ช่ัวโมง 
ตัวอยาง SHORE EXCURSIONS; GRAND DUKE VLADIMIR 
PALACE & DOSTOEVSKY MUSEUM : STP-D 
คนพบทั้งสองดานของเซนตปเตอรสเบิรก - ดานราชวงศที่มีพระราชวังอันโออา
และดานคนเดินเทากับคนทํางานที่มีระดับมากข้ึนดวยการออกนอกบานที่นาสนใจ
น้ีซ่ึงมีพระราชวัง Grand Duke Vladimir และอพารทเมนตที่ระลึกของนักเขียน 
Fyodor Dostoevsky 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหาร
เอเชีย  หลังจากน้ันเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย 
 

วันที่ 8       ทาเรือเมืองเซนตปเตอรสเบิรก, ประเทศรัสเซีย (จอดเทียบทา) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร Lido Café (MarketPlace &  
Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  



 

 

เรือยังคงจอดเทียบทาที่ทาเรือเมืองเซนตปเตอรสเบิรก, ประเทศรัสเซียทาน
สามารถเดินเลนรอบๆ ทาเรือ หรือซื้อทัวรเสริมบนฝم�งกับทางเรือ(Crystal 
Experience)  หากทานเดินเที่ยวเอง ควรกลับข้ึนเรือกอนเรือออก 1 ช่ัวโมง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหาร
เอเชีย  หลังจากน้ันเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย 

18.00 น เรือออกจากทาเรือเมืองเซนตปเตอรสเบิรก, ประเทศรัสเซีย 

 
 
วันที่ 9      ทาเรือเมืองทาลลินน, ประเทศเอสโตเนีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร Lido Café (MarketPlace &  
Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีทาเรือเมืองทาลลินน, ประเทศเอสโตเนีย 
ทานสามารถเดินเลนรอบๆ ทาเรือ  
หรือซื้อทัวรเสริมบนฝم�งกับทางเรือ(Crystal Experience) หากทานเดินเท่ียวเอง 
ควรกลับข้ึนเรือกอนเรือออก 1 ช่ัวโมง 
ทาลลินนเมืองหลวงของสาธารณรัฐเอสโตเนียเปนศูนยกลางการคาท่ีสําคัญ และ
เปนหน่ึงในเมืองที่ใหญที่สุดในยุโรปในยุคกลาง เมืองเกาที่ไดรับการอนุรักษอยางดี
โดยเฉพาะอยางย่ิงทําใหเมืองทาลลินนเปนเมืองมรดกโลกขององคการยูเนสโก 
วันน้ีทาลลินนเปนที่ต้ังของประชากรเกือบหน่ึงในสามของเอสโตเนีย กําแพงเมือง
โบราณคริสตจักรเกาเกรตเวิรลสถนนหินปูถนนที่คดเค้ียวหลังคากระเบ้ืองสีแดง
และอาคารที่มีการประดับประดาเผยใหเห็นอิทธิพลของสถาปตยกรรมเยอรมัน



 

 

สวีเดนและรัสเซีย ป�อมปราการบนคาสเซิลฮิลลและป�อมปราการป�องกันโบราณ
จํานวนมากต้ังข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณทางประวัติศาสตร 
ตัวอยาง SHORE EXCURSIONS; OLD TALLINN & CHOCOLATE 
MAKING WORKSHOP : TTL-J 
เขารวมกับเราในการเดินสํารวจเมืองเกาของทาลลินนรวมท้ังเย่ียมชมโรงงานช็อค
โกแลตเอสโตเนียคาเลฟท่ีซึ่งคุณจะไดเพลิดเพลินกับการประชุมเชิงปฏิบัติการสอง
ช่ัวโมงเพ่ือสรางทรัฟเฟลและช็อคโกแลตแสนอรอย 

 

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

 
18.00 น. เรือออกจากทาเรือเมืองทาลลินน, ประเทศเอสโตเนีย 

 

วันที่ 10       ทาเรือเมืองสต็อกโฮมส, ประเทศสวีเดน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร Lido Café (MarketPlace &  
Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  

12.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีทาเรือเมืองสต็อกโฮมส, ประเทศสวีเดน 
ทานสามารถเดินเลนรอบๆ ทาเรือ หรือซ้ือทัวรเสริมบนฝم�งกับทางเรือ(Crystal 
Experience) หากทานเดินเท่ียวเอง ควรกลับข้ึนเรือกอนเรือออก 1 ช่ัวโมงหลัง
จากน้ันเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย 
เมืองหลวงของสวีเดน สตอกโฮลม ไดร่ับฉายาวา "Beauty on Water" เพราะ
เปนเมืองหลวงที่สวยงามแหงทะเลบอรติก พักผอนทามกลางเนินเขาที่เขียวขจีเปน
เมืองลอมรอบไปดวยน้ํา มีที่เท่ียวท่ีหามพลาดเชน เที่ยวยานเมืองเกา Gamla 
Stan สถานีรถไฟใตดินสตอกโฮลม Stockholm Metro Stockholm ,City 
Hall ,Vasa Museum, ICEHOTEL 
ตัวอยาง SHORE EXCURSIONS; DROTTNINGHOLM PALACE & 
THE COURT THEATRE : STK-H 



 

 

ความมั่งค่ังและความงามของอดีตอันรุงโรจนปรากฏตอหนาตอตาในระหวางการ
สํารวจพระราชวัง Drottningholm ซึ่งถือวาเปนตัวอยางท่ีดีที่สุดของวังสมัย
ศตวรรษที่ 18 ในสวีเดน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  
(MarketPlace &  Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหาร
เอเชีย  หลังจากน้ันเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย 
กอนท่ีทานจะทําการ เช็ค-เอาท ออกจากเรือในเชาวันตอไป  
ทานตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางการลองเรือ ไดที่ Reception Desk, 
ช้ัน 2 ทานสามารถชําระไดดวย 

  บัตรเครดิตหรือเงินสด สกุลเงินบนเรือเปนเรท USD 
 
วันที่ 11       ทาเรือเมืองสต็อกโฮมส, ประเทศสวีเดน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร Lido Café (MarketPlace &  
Churrascaria) หรือ Silk Kitchen&Bar สําหรับอาหารเอเชีย  

12.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีทาเรือเมืองสต็อกโฮมส, ประเทศสวีเดน 

หลังรับประทานอาหาร, เช็ค-เอาท ออกจากเรือ  
และรับกระเป�าเดินทางของทาน 

  เดินทางกลับพรอมกับความประทับใจ 
 

*********************************************************** 
** ราคาหองพักแบบพัก 2 ทาน ตอหอง ** 

วันที่ 7-17 กรกฏาคม 2019 

 
หองพักแบบ  
 

บาท / ทาน 

C3 Deluxe Forward Stateroom with Large Picture 218,000 



 

 

Window   

C2 Deluxe Stateroom with Large Picture Window 
and Slightly Limited View   

231,000 

C1 Deluxe Stateroom with Large Picture Window   242,000 

B3 Deluxe Forward Stateroom with Verandah   276,000 

 
B2 Deluxe Stateroom with Verandah and Slightly 
Limited View   

281,500 

B1 Deluxe Stateroom with Verandah   285,500 

A2 Deluxe Forward Stateroom with Verandah  289,000 

A1 Deluxe Stateroom with Verandah  292,000 

P2 Deluxe Stateroom with Verandah located on 
Penthouse Deck Forward    

295,000 

P1 Deluxe Stateroom with Verandah located on 
Penthouse  

299,000 

SH Seabreeze Penthouse with Verandah    412,000 

PH Penthouse with Verandah    412,000 

SP Seabreeze Penthouse Suite with Verandah  
  

531,000 

PS Penthouse Suite with Verandah    531,000 

CP Crystal Penthouse with Verandah    991,000 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการชําระเงิน (เมื่อทําการจอง)  
1. ชําระมัดจําทานละ 30% ภายใน 7 วัน หลังจากที่ทานไดทําการจองและไดรับการยืนยันจาก

ทางเรือ  
2. ชําระสวนที่เหลือทั้งหมดภายใน 75 วันกอนออกเดินทาง  
***หากระยะเวลาในการจองนอยกวา 75 วันกอนเดินทาง บริษัทฯ ใครขอเรียกเก็บยอดทั้งหมด
ทันทีท่ีทําการจอง***  
***ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนยอดมัดจําหรือยอดเต็มในทุก
กรณี*** 
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับชําระดวยเช็ค*** 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหข้ึนเรือ/สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 
6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกคร้ัง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจาก
วันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาต
ใหเขาเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 
หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ 10 คืน (ตามแบบหองพักท่ีทานไดทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 



 

 

3. คาภาษีทาเรือ 
4. คาทิปพนักงานบนเรือ 
5.คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด และ ภาษี น้ํามัน(ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง) 
6. คาแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. อาหารพิเศษท่ีทานส่ังเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
2. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
3. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
5. คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตาง 
 
เง่ือนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนํา
เท่ียว 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
3. การชําระคาบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
4.2 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียก



 

 

เก็บ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ข้ึนอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดท้ังส้ิน 

*********************************************************** 


