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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Costa Venezia Cruise Only 5 วัน 4 คืน 
เส้นทำง เซี่ยงไฮ้ - ซำเซโบะ (ญี่ปุ่น) - เซี่ยงไฮ้ 

 

 

 

 

 

 
 
 

เดินทำงได้เอง ตั้งแต่ 2 ท่ำนขึ้นไป ไม่มีไกด์ หรือทัวร์หน้ำทัวร์บริกำร 
อัตรำนี้ไม่รวม ภำษีท่ำเรือ และประกันกำรเดินทำงบนเรือ 5,500 บำท ต่อทำ่น 

ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ท่ำนละ 14.5 USD ต่อคืนต่อท่ำน (ลูกค้ำช ำระเองบนเรือ)  
 

ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลบั - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน  
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 17-21 ก.ย. // 5-9 พ.ย. 62         รำคำเริ่มต้นที่  17,900.-   (พักห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน 
งดแถมกระเปำ๋ 

INSIDE CLASSIC 
ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง 

OCEANVIEW CLASSIC 
ห้องพักมีหน้ำต่ำง 

BALCONY CLASSIC 
ห้องระเบียง 

17-21 ก.ย. // 5-9 พ.ย. 62 ท่ำนละ 17,900 ท่ำนละ 19,900 ท่ำนละ 21,900 
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เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

ประเภทห้องพัก 

   
           ห้องไมม่ีหน้ำต่ำง Inside               ห้องมีหน้ำต่ำง  Ocean View            ห้องมีระเบียง Balcony 
อัตรำนี้รวม  

1. ค่าห้องพักบนเรือส าราญตามแบบ ที่ท่านได้ท าการจอง และค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือส าราญที่เป็นแบบ
ไม่ต้องช าระเงินเพ่ิม  

อัตรำนี้ไม่รวม  
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 14.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน  ( ลูกค้าช าระเองบนเรือ )  
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไข 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการ) 

เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ จากวันจอง
ทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง เล่มใหม่สามารถเดินทางได้
เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือ
เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
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5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
กำรยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี 
หมำยเหตุ 

1. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ 
2. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  

ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 
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