ทริปในฝัน แพ็คเกจ เรือสาราญสุดหรู Costa Deliziosa สไตส์อิตาเลียน
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อิตาลี - กรีซ - โครเอเชีย 7 วัน 6 คืน

แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Cruise Only)

โปรโมชั่น!! เดินทางแบบครอบครัว ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ฟรี!! เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เฉพาะค่าเรือ
ออกเดินทางได้เอง ตั้งแต่ 2 ท่าน ระหว่างวันที่ 19-26 พ.ย. 60 (พักห้องไม่มีหน้าต่าง) ราคาเริ่มต้นที่ 26,900.DAY
Nov 19 (1) Sun
Nov 20 (2) Mon
Nov 21 (3) Tue
Nov 22 (4) Wed
Nov 23 (5) Thu
Nov 24 (6) Fri
Nov 25 (7) Sat
Nov 26 (8) Sun

Port
Venice, Italy
Bari, Italy
Corfu, Greece
Santorini, Greece
Athens-Piraeus, Greece
Cruising
Dubrovnik, Croatia
Venice, Italy

Arrival
14:00
09:00
13:00
07:30
08:00
09:00

Departure
17:00
20:00
14:00
19:00
14:00
13:00
-

เหมาะสําหรับผูเ้ ดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง และสามารถสื่อสารด้วย
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรัง่ เศส, อิตาลี ฯ ได้ดี
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แบบห้องพัก บาท ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

วันที่ 19-26 พ.ย. 60 (ไม่รวมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน, ทิปเรือ, ทัวร์เสริมบนฝั่ง)
26,900
28,700
32,300
35,900
43,200
46,800
18,500
8,500

Inside classic (IC) start from
Inside premium (IP)
Outside classic (EC)
Outside premium (EP)
Balcony classic (BC)
Balcony premium (BP)
3rd and 4th person (Adult)
3rd and 4th person (Child under 18 yrs)

Service charge (pay onboard)
ผู้เดินทางโปรดชาระเองในวันเช็คอินขึน้ เรือ

Adult EUR 70 / Child 4-14 yrs EUR 35 / Child under 4 yrs free

สามารถตรวจสอบราคาตั๋วถูก ระหว่างประเทศ และที่นั่งว่าง ง่ายๆได้ที่ etravelway.com/airticket
หมายเหตุ :
- เด็กอายุต่ากว่า 18 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ฟรีเฉพาะค่าเรือ ไม่รวมค่าภาษีทา่ เรือ และค่าประกันบนเรือ
- อัตราค่าที่พักอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแพ็คเกจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
และหากผูเ้ ดินทาง ออกตั๋วเครื่องบินกับทางบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้สามารถนํามาหักออกจากค่าตั๋วที่ต้องชําระได้เลย
- สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 120 วันทําการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพือ่ เผื่อเวลายื่นเอกสารขอ
วีซ่า โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีบริการรับยื่นวีซ่า
โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
อัตรานี้รวม
1. ค่าห้องพักบนเรือพักห้องละ 2 ท่าน / 7 คืน
2. ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ
3. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
อัตรานี้ไม่รวม
- ทิปพนักงานบนเรือ (ชําระบนเรือ) หรือ Service charge (pay onboard) : ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขนึ้ ไป 70 USD / เด็กอายุ 4-14 ปี
35 USD / เด็กอายุต่ากว่า 4 ปี ฟรี โดยเจ้าหน้าที่เรือจะเรียกเก็บ ในวันเช็คอินขึ้นเรือ
- ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
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- ค่าวีซ่าเชงเก้น
- ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ
- ทัวร์เสริมบนฝั่ง, รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน
- ค่าประกันสุขภาพ และอุบัตเหตุ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง ฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- เด็กอายุต่ากว่า 18 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ฟรีเฉพาะค่าเรือ ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือ และค่าประกันบนเรือ
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจอง พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริม่ เดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ เดินทางได้เลย) และ หลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423, 0 2116 6454
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85 วันทําการ หรือ ตามวันเรียกเก็บเงินทีร่ ะบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือ
สําราญ) (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
- หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันทําการ ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดเต็ม ทั้งหมดทันทีทที่ ําการจอง
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองแพ็คเกจทัวร์ และการยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกมากกว่า 76 วันทําการ ก่อนการเดินทาง
ยกเลิกภายใน 75 - 61 วันทําการ ก่อนการเดินทาง
ยกเลิกภายใน 60 - 29 วันทําการ ก่อนการเดินทาง
ยกเลิกภายใน 28 – 15 วันทําการ ก่อนการเดินทาง
ยกเลิกภายใน 14 วันทําการ ก่อนการเดินทาง

ท่านละ 3,500 บาท
ชําระ 30% ของราคาเต็ม
ชําระ 50% ของราคาเต็ม
ชําระ 75% ของราคาเต็ม
ชําระ 100% เต็ม

หมายเหตุ
 ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกโดยขึ้นอยู่ตามช่วงเวลาการเดินทาง และช่วงระยะเวลาในการจอง,
ห้องพักบนเรือที่ว่างอยู่
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงของท่าเรือ ตามแต่ทางเรือจะแจ้งมา
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จํานวน

