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ก ำหนดกำรเดนิทำง:  วนัที ่3 – 14 ก.ย. 2563 

SILVER SPIRIT – COPENHAGEN TO LONDON (GREENWICH) 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

Day 1               เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

15.30 น. เชค็-อนิสมัภาระ ทีท่ำ่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำรก์ 

***ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นเวลาเรอืออกประมาณ 3 ชัว่โมง***  
หลงัจากเชค็-อนิ ขึน้บนเรอืแลว้ หลงัจากนัน้ลงทะเบยีนบัตรเครดติการด์ 

ของทา่นกับทางเรอืที ่Reception Desk 

กรุงโคเปนเฮเกนเป็นเมอืงทีม่คีวามร่วมสมัยสะอาดและมรีะดับของ Scandinavia 

เป็นเมอืงทีน่่าอยู่และสง่ผลใหเ้กดิมหานครทีเ่ขยีวขจแีละสะอาดตา 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

19.00 น.    เรอืออกเดนิทางจากทำ่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) 

 

Day 2               ลอ่งน่านน ้าสากล    

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  พักผ่อนตามอธัยาศยั ผ่อนคลาย ไมว่า่จะเป็นการออกก าลังกายหรอืไปสปา ดปูลาวาฬ 

หรอือา่นหนังสอื 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

 

Day 3             เมอืงฮมับรูก์(Hamburg) ประเทศเยอรมนี 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

08.00  เรอืจอดทีท่ำ่เรอืเมอืงฮมับูรก์(Hamburg) ประเทศเยอรมน ี

  เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของเยอรมนตีัง้อยู่อย่างสงบระหวา่งทะเลบอลตกิและ  

ทะเลเหนอื เมอืงแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรมทีม่ลีักษณะทีแ่ตกตา่งทีส่วยงาม 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

กลางคนื  เรอืจอดคา้งคนืทีเ่มอืงฮมับูรก์(Hamburg) ประเทศเยอรมน ี 

 

Day 4               เมอืงฮมับรูก์(Hamburg) ประเทศเยอรมนี 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  พักผ่อนตามอธัยาศยั  เทีย่งชมความมั่งคัง่ของฮมับรูก์และคลังสนิคา้สแีดงขนาดใหญ่  

ทีต่ัง้ตระหง่านอยูร่มิน ้าในเขต Speicherstadt ซึง่ปัจจบุนัเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก 

18.00  เรอืออกจากทำ่เรอืเมอืงฮมับูรก์(Hamburg) ประเทศเยอรมน ี

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

 

เรอืส ำรำญสดุ Exclusive ระดบั 6 ดำว!!! 



 

Day 5               เมอืงอมัสเตอรด์มั(Amsterdam) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

18.00  เรอืจอดทีท่ำ่เรอืเมอืงอมัสเตอรด์มั(Amsterdam) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

  สถานทีน่ีเ้หมาะส าหรับผูช้ ืน่ชอบประวตัศิาสตร ์รวมไปถงึการพักผ่อนรมิชายหาดของ  

Bloemendaal หรอืการดืม่ด า่บรรยากาศยามค า่คนืของ Buiksloterham อกีดว้ย  
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

กลางคนื  เรอืจอดคา้งคนืทีเ่มอืงอมัสเตอรด์มั(Amsterdam) 

 

Day 6               เมอืงอมัสเตอรด์มั(Amsterdam) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  พักผ่อนตามอธัยาศยั  เดนิเทีย่วชมคลองน ้าอนัเงยีบสงบ เมอืงนีส้รา้งขึน้ดว้ยความโดดเดน่ 

เป็นเอกลักษณ์ เรยีนรูเ้กีย่วกับประวตัศิาสตรย์คุทองของอมัสเตอรด์มัและพพิธิภัณฑแ์วนโกะ๊   
18.00  เรอืออกจากทำ่เรอืเมอืงอมัสเตอรด์มั(Amsterdam)  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

 

Day 7               เมอืงบรูซ ประเทศเบลเยีย่ม 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

08.00  เรอืจอดที ่เมอืงบรูซ(Zeebrugge) ประเทศเบลเยีย่ม 

  แวะเทีย่วชมเมอืงเทพนยิายทีด่ทีีส่ดุเป็นเมอืงในยคุกลางของสโนวโ์กลเบทีม่ชีวีติชวีา 

และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีเป็นศนูยม์รดกโลกของยเูนสโก 

17.00  เรอืออกจากเมอืงบรูซ(Zeebrugge) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

 

Day 8               เมอืงอ็องเฟลอร ์ ประเทศฝร่ังเศส 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

08.00  เรอืจอดที ่เมอืงอ็องเฟลอร(์Honfleur) ประเทศฝร ัง่เศส 

  แวะเทีย่วชมเมอืงประวตัศิาสตรท์ีง่ดงามทีส่ดุในโลก ทาวนเ์ฮาสท์า่เรอืนอรแ์มนของ  

Vieux Bassin นัน้เป็นภาพทีง่ดงามอย่างไมน่่าเชือ่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

กลางคนื  เรอืจอดคา้งคนืทีเ่มอืงอ็องเฟลอร(์Honfleur) 

 

Day 9               เมอืงอ็องเฟลอร ์ประเทศฝร่ังเศส 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  พักผ่อนตามอธัยาศยั เดนิไปตามถนนทีป่ดูว้ยเศษกอ้นหนิทีด่อกไม ้หรอืน่ังดืม่ด า่ 

กบั Calvados บร่ันดทีีท่ าจากแอปเป้ิลทีม่ชี ือ่เสยีงของ Normandy 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant  
19.00  เรอืออกจากเมอืงอ็องเฟลอร(์Honfleur) 

 

Day 10               เมอืงพอรต์สมัท(Portsmouth) ประเทศอังกฤษ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

08.00  เรอืจอดที ่เมอืงพอรต์สมทั(Portsmouth) ประเทศองักฤษ 

แวะชมมรดกทางทะเลทีส่มบรูณ์ เมอืงทอ่งเทีย่วทางทะเล ชมหอคอย Spinnaker  

ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ทีส่ดุในเมอืงแหง่นี้ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant  

19.00  เรอืออกจากเมอืงพอรต์สมทั(Portsmouth) 

 

Day 11             ลอ่งน่านน ้าสากล    

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  พักผ่อนตามอธัยาศยั ผ่อนคลาย ไมว่า่จะเป็นการออกก าลังกายหรอืไปสปา ดปูลาวาฬ 

หรอือา่นหนังสอื 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

 

 

 



 

 

Day 12             กรุงลอนดอน เมอืงกรนีชิ(Greenwich) ประเทศองักฤษ  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant  

22.00  เรอืจอดที ่กรุงลอนดอน เมอืงกรนีชิ(Greenwich) ประเทศองักฤษ  

กลางคนื  เรอืจอดคา้งคนืทีเ่มอืงกรนีชิ(Greenwich) 

 

หมายเหต ุ: กอ่นทีท่า่นจะท าการ เชค็-เอา้ท ์ออกจากเรอืในเชา้วนัตอ่มาทา่นตอ้งช าระคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการลอ่งเรอืได ้

ที ่Reception Desk ทา่นสามารถช าระไดด้ว้ย บตัรเครดติหรอืเงนิสด สกลุเงนิบนเรอืเป็นเรท USD 

***หลงัจากนัน้เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ*** 

 
 

 ** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่น ตอ่หอ้ง ** 
ก ำหนดกำรเดนิทำง : วนัที ่3 – 14 ก.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ราคาหอ้งอาจมกีารเปลีย่นกรุณาตรวจสอบราคาอกีครัง้*** 
 
 
เง ือ่นไขกำรช ำระเงนิ (เมือ่ท ำกำรจอง)  

1. ช ำระเงนิเต็มจ ำนวน หลงัจำกทีท่ำ่นไดท้ ำกำรจองและไดร้บักำรยนืยนัจำกทำงเรอื  
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในกำรยกเลกิทกุกรณี 
3. ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื 

 

หมายเหตุ                                                                               

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สัปดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ ่ากว่า 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัด

หยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิ

เหตสุดุวสิัยในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบหอ้งพกั       ราคาตอ่ทา่น 

Vista Suite 205,900.- 
Panorama Suite 223,900.- 
Classic Veranda Suite 238,900.- 
Superior Veranda Suite 250,900.- 
Deluxe Veranda Suite 262,900.- 
Silver Suite 375,900.- 
Royal Suite WAITLIST 
Grand Suite WAITLIST 
Owner's Suite WAITLIST 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

***บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื*** 
***บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บช าระดว้ยเช็ค*** 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 11 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 
5. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / *ค่า WIFI  
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 
1. อาหารพเิศษทีท่า่นสั่งเพิม่เตมิกับทางเรอื 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ ค่าซกัรดี คา่โทรศัพท ์ค่าเครือ่งดืม่ ฯลฯ 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
5. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่ง 
6. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 
 
 
 
 

Vista Suite Panorama Suite Classic Veranda Suite 

Superior Veranda Suite Deluxe Veranda Suite Silver Suite 

Royal Suite Grand Suite Owner's Suite 



 
เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หัีวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่น

ทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง

ในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละ

มัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

4.3 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื*** 

***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมร่บัช ำระดว้ยเช็ค*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 



 
 

 

 
 


