แพ็คเกจล่องเรือสำรำญ Voyager of the Seas Cruise Only 8 วัน 7 คืน
เส้นทำง สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง - ปีนัง - ลังกำวี - (มำเลเซีย) - ภูเก็ต - สิงคโปร์
อัตรำนี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนำมบิน, ท่ำเรือ, สนำมบิน
เดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ – ค่ำภำษีเรือและทิปพนักงำน

กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 4-11 มี.ค.62
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก2ท่ำนต่อห้อง (งดแถมกระเป๋ำ)
ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง Inside
ห้องพักมีหน้ำต่ำง Ocean View
ห้องพักมีระเบียง Balcony
อัตรำนี้ไม่รวมเรือและทิปพนักงำน

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ วันที่ 4-11 มี.ค. 62
Sold out
ท่ำนละ 19,041 บำท
ท่ำนละ 21,549 บำท
ท่ำนละ 11,003 บำท

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อ้ำงอิงจำกระบบกำรจองของ Royal caribbean Cruise Line ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันรำคำถูก คลิก

etravelway.com/airticket

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง Ocean View และ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony

อัตรำนี้รวม
1. ห้องพักบนเรือสำรำญ 7 คืน (ตำมแบบห้องพักที่ท่ำนได้ทำกำรชำระเงิน)
2. อำหำร และเครื่องดื่ม บนเรือสำรำญทุกมื้อตลอดระยะเวลำที่พักอยู่บนเรือ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ),
3. ชมกำรแสดง ร่วมกิจกรรม และควำมบันเทิงต่ำงๆ บนเรือสำรำญ ตำมที่ระบุในเอกสำรของเรือสำรำญ
อัตรำนี้ไม่รวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (หำกต้องกำรซือ้ ตั๋วเครื่องบิน กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพื่อเสนอรำคำอีกครั้ง)
2. ค่ำภำษีท่ำเรือ (Port charge) และค่ำทิปพนักงำนบนเรือสำรำญ (Gratuities)
3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ถ้ำมี)
4. ค่ำรถรับส่งจำก สนำมบินสิงคโปร์-ท่ำเรือ-สนำมบินสิงคโปร์ (หำกต้องกำรซื้อรถรับส่ง กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพื่อเสนอรำคำอีกครั้ง)
5. ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
6. กำรสำรองที่นั่งในห้องอำหำรพิเศษ (Specialty Restaurants)
7. ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชำ หรือกำแฟ ชนิดพิเศษ หรืออำหำรที่ท่ำนสั่งเพิ่มเติมกับทำงเรือ
8. ค่ำบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต
9. ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำสำหรับชำวต่ำงชำติ
10. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดืม่ ฯลฯ
11. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
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12. ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ เจ้ำหน้ำที่ส่งสนำมบินดูแล (เป็นแบบแพ็คเกจเดินทำงด้วยตนเอง)
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
- โปรดชำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันทำกำรนับจำกวันจอง
ทัวร์ พร้อมส่งสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำง
ได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 (กำรไม่ชำระเงินค่ำมัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำย
ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง)
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร ตลอดจนอำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และชำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจำนวนห้องว่ำงบนเรือ
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1. กำรเดินทำงในแพ็คเกจล่องเรือสำรำญ เป็นกำรเดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ และรถรับส่งนำเที่ยว
2. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำร
คอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. กำรชำระค่ำบริกำร
3.1 กรุณำชำระเต็มจำนวนเนื่องจำก รำคำโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด
4กำรยกเลิก และคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรชำระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำงอื่น
ที่เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำเลื่อนกำรเดินทำง
ของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำรเดินทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำร
ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง
ทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
4.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์
ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อชำระค่ำบริกำรยอดเต็มจำนวนแล้ว
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด
หลังจำกท่ำนทำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว
หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง, จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่ำงอยู่
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