แพ็คเกจล่องเรือสำรำญ Silver Shadow by Silversea Cruise 4 วัน 3 คืน
เส้นทำง สิงคโปร์ - ปีนัง (มำเลเซีย) - ภูเก็ต (ไทย)
อัตรำนี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง

กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 2-5 เม.ย. 62

รำคำเริ่มต้นที่ 70,620 บำท (ห้อง Veranda Suite)

ตำรำงเดินทำงของเรือสำรำญ
DAY
1
2
3
4

DATE
02-Apr-19
03-Apr-19
04-Apr-19
05-Apr-19

PORT
Singapore
At Sea
Georgetown (Penang), Malaysia
Phuket, Thailand

ARRIVE
8:00 AM
8:00 AM

DEPARTURE
11:00 PM
6:00 PM
-

ประเภทห้องพักบนเรือ Silver Shadow by Silversea Cruise
ห้องพักแบบ Veranda Suite (32 m²)

อัตรำค่ำบริกำรต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง (งดแถมกระเป๋ำ)
วันที่ 2-5 เม.ย. 62
ท่ำนที่ 1,2 ชำระต่อท่ำน
ห้องพักแบบ Veranda Suite
รำคำเริ่มที่ 70,620 บำท

อัตรำแลกเปลี่ยนตำม ธนำคำรกรุงเทพ คำนวน ณ วันที่ 25 ธ.ค. 61
อัตรำนีไ้ ม่รวมค่ำภำษีเรือ และรวมค่ำทิปพนักงำนบนเรือแล้ว
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อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ ต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ,
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ
จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันรำคำถูก คลิก

etravelway.com/airticket

อัตรำนี้รวม
- ห้องพักบนเรือ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาการชาระเงิน)
- อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย)
- ค่าทิปพนักบนเรือ
- WiFi ไม่จากัด
- เครื่องดื่มบนเรือสาราญ
อัตรำนี้ไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สนามบินชางงี (สิงคโปร์) / ท่าเรือภูเก็ต - กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีนามัน
- รถ รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน
- ค่าภาษีเรือ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) สาหรับชาวต่างชาติ
- ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion)
- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
- ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรชำระค่ำบริกำร
- โปรดชำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจำนวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทาการนับ
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- แพ็คเกจนี ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และชำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจำนวนห้องว่ำงบนเรือ
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสาราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนาเที่ยว
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่าแพ็คเกจเรือ
มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
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3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระเต็มจานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจานวนจากัด
4การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชาระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขันตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทังสิน
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อชำระค่ำบริกำรยอดเต็มจำนวนแล้ว
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด
หลังจำกท่ำนทำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว
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