
 

 

รหัสทัวร 1902839 
ทัวรลองเรือสําราญ CRYSTAL MOZART 8 วนั 7 คืน 

 
 

 

 

กําหนดการเดนิทาง วนัที�  18-25 พฤศจกิายน 2562   
 

CRYSTAL MOZART 
(8 วนั 7 คนื) 

 
เมอืงเวยีนนา, ประเทศออสเตรยี (Embark)-เมอืงเครมส,์ ประเทศออสเตรยี- 

ลอ่งแมนํ่�า ดานูป(Danube Scenic Cruising)- ลนิซ-์Spitz-เมลค,์ ประเทศออสเตรยี- 
บราตสิลาวา, ประเทศสโลวาเกยี-เมอืงบดูาเปสต,์ ประเทศฮังการ ี

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

13.00 น. เรอืจอดเทยีบที�ทา่เรอืเมอืงเวยีนนา, ประเทศออสเตรยี  
 (48.22053 N, 16.39235 E ) 

  มบีรกิารรถรับทา่นที�สนามบนิ เพื�อไปยงัทา่เรอื 
                   (กรณุาแจง้หมายเลขเที�ยวบนิ, วนัที� และเวลากบัตวัแทนเรอืของทา่น)   

กรณุาถงึทา่เรอื 3 ชั�วโมงกอ่นเรอืออก   เมื�อทา่นไดทํ้าการ เช็ค-อนิ ขึ�นบนเรอืแลว้ 
ทา่นตอ้งทําการ 
ลงทะเบยีนบัตรเครดติการด์ของทา่นกบัทางเรอื ที� Reception Desk,ชั �น 2 
 
นครเวยีนนา ประเทศออสเตรยี อาจเรยีกไดว้า่ “นครแหง่ศลิปะและดนตร”ี หรอืบา้งก็
เรยีก “นครแหง่วอลทซ์” ซึ�งจติรกรเอก ประตมิากรเอก กวเีอก นักดนตรหีรอื คตีกวี
เอกคนสําคัญของโลก สว่นใหญล่ว้นเป็นชาวออสเตรยีนหรอือยูใ่นเมอืงนี�ทั �งสิ�น และ
เมอืงตา่ง ๆ ในออสเตรยีเป็นจดุกําเนดิหรอืเป็นที�มาของศลิปะแขนงตา่ง ๆ  และ
ศลิปินหลาย ๆ คน เราจะพบเห็นรปูปั�นอันออ่นชอ้ยงดงามหรอืงานศลิปะอยูต่ามเมอืง
ตา่ง ๆ ในออสเตรยีและรูจ้ัก อาทเิชน่ Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert และ
อยูใ่กลก้บัพรมแดนของสาธารณรัฐเช็กสโลวะเกยีและฮังการ ี
 
ตัวอยา่งSHORE EXCURSIONS; VIE-02 
พาทา่นชมเมอืงเวยีนนา เมอืงหลวงของออสเตรยี อนุสาวรยี ์สถาปัตยกรรม และ
วัฒนธรรมประเพณขีองกรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยีแหง่นี� 

 

วันที� 1  ทา่เรอืเมอืงเวยีนนา, ประเทศออสเตรยี (Embark) 



 

 

  

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ Evening Dress Code: Crystal Casual 
  หลังจากนั�นเชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหาร  

10.00 น. เรอืยงัคงจอดเทยีบทา่ที�ทา่เรอืเมอืงเวยีนนา, ประเทศออสเตรยี  
(48.22053 N, 16.39235 E ) 

   
ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื หรอืซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั�งกบั 

  ทางเรอื (Crystal Experience) หากทา่นเดนิเที�ยวเอง ควรกลบัขึ�นเรอืกอ่นเรอืออก  
1 ชั�วโมง *ทางเรอื Crystal มบีรกิารทวัรเ์สรมิบนฝั�งใหท้า่นฟร ี2 โปรแกรม ทา่น 
สามารถเลอืกและจองไดก้บับัตเลอร ์หรอื Reception บนเรอืได ้(หากไดจ้องเกนิ 2
โปรแกรมจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ)* 
 
 
ตัวอยา่งSHORE EXCURSIONS; VIE-04 
พาทา่นชม พระราชวงัเชนิบรนุน ์ ซึ�งในอดตีเป็นที�ประทบัของจักรพรรดแิหง่ราชวงศ์
ฮับสบ์รูก์ ตั �งแตค่รสิตศ์ตวรรษที� 18 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von 
Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที�รวบรวมผลงานทางศลิปะการตกแตง่ชั �น
เยี�ยมจํานวนมาก ภายในอทุยานเคยเป็นที�ตั �งของสวนสตัวแ์หง่แรกของโลกและสวน
ที�สวยงาม  ซึ�งปัจจบุนัไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก  

 

วันที� 2    ทา่เรอืเมอืงเวยีนนา, ประเทศออสเตรยี 



 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ Evening Dress Code: Crystal Casual 
  หลังจากนั�นเชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
23.59 น. เรอืออกจากเรอืทา่เรอืเมอืงเวยีนนา, ประเทศออสเตรยี 
  รับประทานอาหารเยน็, หลังจากนั�นพกัผอ่นตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหาร 
 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทา่เรอืเมอืงเครมส,์ ประเทศออสเตรยี   

ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื หรอืซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั�งกบัทางเรอื 
(Crystal Experience) หากทา่นเดนิเที�ยวเอง ควรกลับขึ�นเรอืกอ่นเรอื 

   ออก 1 ชั�วโมง 
 

 
 

 
เมอืงเครมส(์ Krems) ตั �งอยูห่า่งจากเวยีนนา 43 ไมลบ์นฝั�งแมนํ่�าดานูป  Krems และ
มหีบุเขาวาเคาลอ้มรอบ และเป็นเมอืงที�มกีารผสมผสานรปูแบบสถาปัตยกรรมเกา่สมยั
ศตวรรษที� 15 ผสมผสานกบัสไตลบ์าร็อค  อกีทั �งแควน้นี�ยงัเป็นแหลง่ผลติไวนม์า

วันที� 3    ทา่เรอืเมอืงเครมส,์ ประเทศออสเตรยี- ลอ่งแมนํ่�า ดานูป(Danube Scenic Cruising)- Spitz 



 

 

ตั �งแตส่สมัยยคุโรมันจงึเป็นอกีสถานที�นงึที�คณุสามารถศกึษาประวตัศิาสตรไ์วนไ์ด ้
จากที�นี�  
 
ตัวอยา่งSHORE EXCURSIONS; KRE-03 
พาทา่นสํารวจเมอืงเครมส ์หนึ�งในเมอืงเกา่แกแ่ละน่ารักแหง่หนึ�งในหบุเขาWachau 
จากนั�นพาทา่นแวะรา้นลกูอมชอ๊คโกแลตและพบเจา้ของ ตลอดจนดวูธิกีารผลติและ
ลิ�มลองชอ๊คโกแลตแบบตา่งๆ 
 

13.00 น. เรอืออกจากทา่เรอืเมอืงเครมส,์ ประเทศออสเตรยี 
จากนั�นพาทา่นลอ่งแมนํ่�าดานูป ซึ�งเป็นแมนํ่�าที�ยาวสดุในสหภาพยโุรปและยาวเป็น
อันดบัที�สองของทวปียโุรป 

 
14.30 น เรอืจอดเทยีบทา่ ทา่เรอื Spitz, ประเทศออสเตรยี 

15.30 น เรอืออกจากทา่เรอื Spitz, ประเทศออสเตรยี 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ Evening Dress Code: Crystal Casual 
  หลังจากนั�นเชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
 

 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหาร 
 
 

 
 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที�ทา่เรอืลนิซ,์ ประเทศออสเตรยี (48.30811 N, 14.28690 E ) 

ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื หรอืซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั�งกบัทางเรอื(Crystal 
Experience) หากทา่นเดนิเที�ยวเอง ควรกลบัขึ�นเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชั�วโมง 
 

วันที� 4    ทา่เรอืเมอืงลนิซ,์ ประเทศออสเตรยี 



 

 

เมอืงลนิซ ์เป็นเมอืงรมิฝั�งแมนํ่�าดานูบซึ�งครั�งหนึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงทางดา้น
จักรวรรดโิรมันอันศักดิ�สทิธิ�และสรา้งความมั�งคั�งรํ�ารวยมาจากการคา้ขายตามเสน้ทาง
นํ�าจงึกลายเป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงและเศรษฐกจิของจักรวรรดโิรมันอนัศักดิ�สทิธิ� 
การคา้และอทิธพิลขยายไปในทศิทางทั�งสี�ทศิจากฮงัการแีละเยอรมนีไปทางทศิ
ตะวันออกและตะวันตก รวมถงึโปแลนดแ์ละอติาลไีปทางทศิเหนอืและทศิใต ้ตอ่มา
เมอืง Linz ไดก้ลายเป็นเมอืง Habsburgs ซึ�งเป็นบา้นหลังสดุทา้ยของจักรพรรดิ
เยอรมนั Friedrich III รปูแบบของเมอืงสะทอ้นใหเ้ห็นถงึประวัตคิวามเป็นมาดว้ย
ศนูยก์ลางยคุโบราณที�ลอ้มรอบไปดว้ยศลิปะหลายยคุหลายสมัย 

 
ตัวอยา่งSHORE EXCURSIONS; LNZ-02 
พาทา่นเดนิชมจตรุัสกลางเมอืงลนิซ ์ Hauptplatz ที�เป็นจตรัุสยคุกลางของยโุรปที�
ใหญท่ี�สดุ และพาทา่นนั�งรถTramไปยงัจดุสงูสดุบนยอดเขา Pöstlingberg hill เพื�อ
ชมววิตัวเมอืงลนิซท์ั �งหมด 

 
เย็น  รับประทานอาหารเยน็ Evening Dress Code: Crystal Casual 
  หลังจากนั�นเชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

23.00 น เรอืออกจากทา่เรอืเมอืงลนิซ,์ ประเทศออสเตรยี 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหาร 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที�ทา่เรอืเมลค,์ ประเทศออสเตรยี  
( 48.23470 N, 15.33589 E) ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื  
หรอืซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั�งกบัทางเรอื(Crystal Experience) หากทา่นเดนิเที�ยวเอง ควร
กลับขึ�นเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชั�วโมง 
เมอืงเมลค ์เป็นศนูยก์ลางทางวัฒนธรรมและจติวญิญาณของออสเตยีสมยัโบราณ 
และดว้ยทําเลที�ตั �ง ทําใหโ้อโปลดท์ี�1แหง่ตะกลูบารเบนเบริก์สรา้งปราสาทเพื�อเป็นที�
พํานักและยกใหบ้าทหลวงนกิายเบเนดกิจากแลมบาชตอ่มา ซึ�งโบสถอ์ารามเบเบ
ดกิซแ์หง่นี�โดง่ดงัเป็นอยา่งมากเนื�องจากมคีวามสวยงามและยงัใชอ้ยูจ่นถงึปัจจบุนั
และสวยงาม และเมอืงขนาดเล็กแหง่นี�ม ีTown Hall อยูใ่จกลางเมอืงที�สรา้งขึ�นใน
สมัยศตวรรษที� 16 และ House at the Rock อาคารที�เกา่แกท่ี�สดุของ Melk ที�สรา้ง
ขึ�นในศตวรรษที� 15  

วันที� 5       ทา่เรอืเมอืงเมลค,์ ประเทศออสเตรยี 



 

 

 

ตัวอยา่งSHORE EXCURSIONS; MLK-02 
พาทา่นชม Melk Abbey อันโดง่ดังดว้ยความสวยวจิติรการตารมิแมนํ่�าดานูบที�มี
สถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอค จากนั�นพาทา่นเดนิชมยา่นเมอืงเกา่ที�สําคัญของเมอืง
เมลคแ์หง่นี� 

 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ Evening Dress Code: Crystal Casual 
  หลังจากนั�นเชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
23.00 น เรอืออกจากทา่เรอืเมอืงลนิซ,์ ประเทศออสเตรยี 

 

 
 
 
 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหาร 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที�ทา่เรอืเมอืงบราตสิลาวา, ประเทศสโลวาเกยี  
(48.15295 N, 17.10878 E) 
ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื หรอืซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั�งกบัทางเรอื 
(Crystal Experience) หากทา่นเดนิเที�ยวเอง ควรกลับขึ�นเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชั�วโมง 

 

วันที� 6       ทา่เรอืเมอืงบราตสิลาวา, ประเทศสโลวาเกยี 



 

 

 
 

บราตสิลาวา เป็นเมอืงหลวงของประเทศสโลวาเกยี ศนูยก์ลางวัฒนธรรม การคา้ 
เศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศแหง่นี�ตั �งอยูร่มิแมนํ่�าดานูบทางตะวันตกเฉยีง
ใตข้องประเทศ   
ถนนสายเกา่ที�ทอดยาวดว้ยหนิโบราณอยูร่อบ ๆ เมอืงเกา่อาคารที�มสีสีนัตั �งแตใ่นสมัย
ศตวรรษที� 18 ซึ�งมปีราสาทบาโรก้หลายกหลายแหง่ตั �งตระหงา่นและบรรยากาศ
ลอ้มรอบดว้ยรา้นกาแฟกลางแจง้หลายรา้นซอ่นอยูต่ามใจกลางเมอืง 
 
ตัวอยา่งSHORE EXCURSIONS; BTS-05 
พาทา่นชมยา่นเมอืงเกา่และชมิไวนเ์ทสติ�งอันเลื�องชื�อที�สดุของเมอืงนี� ตลอดจนพา
ทา่นไปรา้นขนมเกา่แกส่ไตลส์โลวาเกยีที�หาที�อื�นไมไ่ด ้
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเยน็ Evening Dress Code: Crystal Casual 
  หลังจากนั�นเชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
19.00 น เรอืออกจากทา่เรอืทา่เรอืเมอืงบราตสิลาวา, ประเทศสโลวาเกยี 

 

 
 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหาร 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที�ทา่เมอืงบดูาเปสต,์ ประเทศฮงัการ ี(47.50185 N, 19.04195 E ) 
ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื  
หรอืซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั�งกบัทางเรอื(Crystal Experience) หากทา่นเดนิเที�ยวเอง ควร
กลับขึ�นเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชั�วโมง 
 

วันที� 7       ทา่เรอืเมอืงบดูาเปสต,์ ประเทศฮังการ ี



 

 

 
 
 
บดูาเปสต ์เมอืงหลวงของฮงัการเีป็นสองเมอืงใหห้นึ�งเดยีว ซึ�งบดูาเปสตเ์กา่กวา่
ตั �งอยูท่างตะวันตกและอกีที�อยูท่างตะวนัออก ซึ�งตรงกลางคอืแมนํ่�าดานูบ ซึ�งรมิ
แมนํ่�าดานูบมเีขตมรดกโลกซึ�งไดร้ับการรับรองจากยเูนสโก โบสถ ์Matthias ที�มสีสีนั
สดใส ปราสาทBuda ที�อยูส่งูขึ�นไปบนเนนิเขาสามารถมองเห็นววิทั�วตวัเมอืง และใน
ยามคํ�าคนืปราสาทแหง่นี�จะสวา่งไสวจนเป็นสว่นที�มองเหน็ไดช้ดัเจน   
 
ตัวอยา่งSHORE EXCURSIONS; BUD-03 
พาทา่นชมเมอืงบดูาเบสต ์ชม Hungarian Parliament Buildingที�มสีถาปัตยกรรม
อันเลื�องชื�อแหง่หนึ�งของโลก พาทา่นเดนิเลน่ที� Great Market Hall ตลาดในรม่ที�
เกา่แกแ่ละใหญท่ี�สดุในนครบดูาเบสต ์
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ Evening Dress Code: Crystal Casual 
  หลังจากนั�นเชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
   กอ่นที�ทา่นจะทําการ เช็ค-เอา้ท ์ออกจากเรอืในเชา้วันตอ่ไป  

ทา่นตอ้งชําระคา่ใชจ่า่ยที�เกดิขึ�นระหวา่งการลอ่งเรอื ไดท้ี� Reception Desk, ชั �น 2 
ทา่นสามารถชําระไดด้ว้ย บัตรเครดติหรอืเงนิสด  

  สกลุเงนิบนเรอืเป็นเรท USD 
 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหาร 

  หลังรับประทานอาหารเชา้, เช็ค-เอา้ท ์ออกจากเรอื และรบักระเป๋าเดนิทางของทา่น 
  และนําทา่นสูส่นามบนิเพื�อเดนิทางกลบัพรอ้มกบัความประทับใจ 

วันที� 8      ทา่เรอืเมอืงบดูาเปสต,์ ประเทศฮังการ ี



 

 

 

 
 

DELUXE SUITE WITH FIXED WINDOW  

20.3 SQ. M. 

 

 

 

** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่น ตอ่หอ้ง ** 

เดนิทางวนัที� 18-25 พฤศจกิายน 2562 บาท / ทา่น 
หอ้งแบบ  
Deluxe Suite with French Balcony   221000 

Penthouse   404000 
Crystal Penthouse   693000 
Crystal Suite   920000 

 

 

 

 



 

 

เง ื�อนไขการชําระเงนิ (เมื�อทําการจอง)  
 
1. ชําระมัดจําทา่นละ 30% ภายใน 7 วัน หลงัจากที�ทา่นไดทํ้าการจองและไดรั้บการยนืยนัจาก

ทางเรอื  
2. ชําระสว่นที�เหลอืทั �งหมดภายใน 75 วนักอ่นออกเดนิทาง  
 
***หากระยะเวลาในการจองนอ้ยกวา่ 75 วนักอ่นเดนิทาง บรษัิทฯ ใครข่อเรยีกเกบ็ยอดทั �งหมด
ทันททีี�ทําการจอง***  
***ในกรณียกเลกิการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืยอดมัดจําหรอืยอดเต็มในทกุ
กรณี*** 

***บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมรั่บชําระดว้ยเช็ค*** 

 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึ�นเรอื/สําหรบัเดก็อายตํุ�ากวา่ 6 
เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึ�นเรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครั�ง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวนั
เดนิทางกลบั 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้
เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให ้
เขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยั
ที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของ
เที�ยวบนิ, การเปลี�ยนแปลงโปรแกรมการทอ่งเที�ยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอื
เกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาที�ใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี�ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
กอ่นเดนิทางอกีครั�ง 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักที�ทา่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 
5. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝั�งตามเมอืงตา่งๆ ที�เรอืจอด 2 รายการเทา่นั�น (Shore Excursion) 
6. รถรับสง่จาก สนามบนิ - ทา่เรอื - สนามบนิ (เฉพาะวนัที�ข ึ�นเรอื และ ลงเรอืหลังจากจบทรปิการ
เดนิทาเทา่นั�น) 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 
1. อาหารพเิศษที�ทา่นสั�งเพิ�มเตมิกบัทางเรอื 
2. คา่แพคเกจเครื�องดื�มบนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอื�นๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครื�องดื�ม ฯลฯ 
5. คา่ตั�วเครื�องบนิ (หากตอ้งการซื�อตั�วเครื�องบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที�เพื�อเสนอราคาอกีครั�ง) 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืสาํราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่นํา
เที�ยว 
2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของ
บรษัิทฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ 
ทั �งสิ�น 
3. การชําระคา่บรกิาร 
3.1 กรณุาชําระเต็มจํานวนเนื�องจาก ราคาโปรโมชั�นมหีอ้งพกัในจํานวนจํากดั 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารชําระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั �งหมด เนื�องจากเกดิความ
เสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระ
คา่เสยีหายตา่งๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 
บรษัิทฯ จะพจิารณาเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย



 

 

ที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ 
และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทั �งสิ�น 
สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศ
ทอ่งเที�ยวโดยผดิกฎหมายและในขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทัวร์
และมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั �งสิ�น 

 

 


