กำหนดกำรเดินทำง
มิถ ุนำยน 1 – 6
กันยำยน 2 - 8 , 16 - 22
ต ุลำคม 7 – 13 , 21 – 27
พฤศจิกำยน 4 – 10
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CABIN
Inside
Ocean view
Balcony

PRICE
30,500
35,300
38,700

เงื่อนไขกำรจอง
1. ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจำกได้รบั กำรยืนยันห้องพัก
2. ยกเลิกหลังกำรยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั ระยะเวลำในกำรจองและจำนวนห้องว่ำงบน
เรือ
หมำยเหต ุ
1. สำหรับผูม้ ีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์เกิน 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให้ขนึ้ เรือ
2. สำหรับเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 เดือน ไม่อนุญำตให้ขนึ้ เรือ
3. ลูกค้ำต้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วันเดินทำงทุกครัง้ และต้องมีอำยุมำกว่ำ 180 วัน นับจำกวัน
เดินทำงกลับ
4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเข้ำ
เมืองของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้
เข้ำเมือง
5. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสดุ วิสยั ที่
ทำง บริษทั ฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมตำมสภำพอำกำศและฤดูกำล
หรือเกิดเหตุสดุ วิสยั ในกำรเดินทำง
6. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ
7. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
8. ในโปรแกรมเวลำที่ใช้ในกำรเทียบท่ำเป็ นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลกู ค้ำทรำบ
ก่อนเดินทำงอีกครัง้
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ห้องพักบนเรือสำรำญ 5 คืน (ตำมแบบห้องพักที่ท่ำนได้ทำกำรชำระเงิน)
2. อำหำรบนเรือสำรำญ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือสำรำญ
3. ค่ำภำษีท่ำเรือ
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่ำทิปส์ HKD 120 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อคน
ต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึน้ ไป
2. ค่ำทัวร์เสริมบนฝัง่ ตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
3. อำหำรพิเศษที่ท่ำนสัง่ เพิ่มเติมกับทำงเรือ
4. ค่ำแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำรำญ / ค่ำ WIFI
5. ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำสำหรับชำวต่ำงชำติ
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ
7. ค่ำตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (หำกต้องกำรซื้อตัว๋ เครื่องบิน

กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพื่อเสนอรำคำอีกครัง้ )
8. ค่ำรถรับส่งจำก สนำมบินฮ่องกง - ท่ำเรือ - สนำมบินฮ่องกง (หำกต้องกำรซื้อรถ
รับส่ง กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพื่อเสนอรำคำอีกครัง้ )
9. ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1. กำรเดินทำงในแพ็คเกจล่องเรือสำรำญ เป็ นกำรเดินทำงเอง ไม่มีหวั หน้ำทัวร์ และรถรับส่งนำ
เที่ยว
2. ในกรณีที่ลกู ค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของ
บริษทั ฯเพื่อเช็คว่ำกรุป๊ มีกำรคอนเฟิ ร์มเดินทำงก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทำงบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ทัง้ สิ้น
3. กำรชำระค่ำบริกำร
3.1 กรุณำชำระเต็มจำนวนเนือ่ งจำก รำคำโปรโมชัน่ มีหอ้ งพักในจำนวนจำกัด
4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรชำระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด เนือ่ งจำกเกิดควำม
เสียหำยต่อทำงบริษทั และผูเ้ ดินทำงอื่นที่เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนำไปชำระ
ค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
4.2 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง
บริษทั ฯ จะพิจำรณำเลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นีท้ ่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่
ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำตัว๋ เครื่องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียก
เก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึน้ ตำมจริง ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ
เข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทัง้ สิ้น
สำคัญ!! บริษทั ทำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้ำเดินทำงเข้ำประเทศ
ท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมำยและในขัน้ ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึน้ อยู่กบั กำรพิจำรณำ
ของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนัน้ ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง ทำง
หัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ได้ทงั้ สิ้น
4.5 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่
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หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินคืน ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
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