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แพ็คเกจล่องเรือสำรำญไต้หวัน-ญี่ปนุ่ Princess Cruise 8 วัน 7 คืน
เส้นทำง ไต้หวัน (คีลงุ ) - นำงำซำกิ - ปูซำน - ยอซู (เกำหลีใต้) - ไต้หวัน
พักบนเรือ Majestic Princess 6 คืน - พักโรงแรมที่ไต้หวัน 1 คืน (ก่อนขึน้ เรือ)
โดยสำยกำรบินไทย (TG)
กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 7-14 มิ.ย. 62
รำคำเริ่มต้นที่ 58,800 บำท (พักห้องไม่มหี น้ำต่ำง)
Date
Port
07-Jun-19 กรุงเทพฯ-ไปเป TG634 (07:10-11:50) อำหำรมื้อกลำงวัน - อนุสรณ์
สถำนเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งตึกไทเป 101 - โรงแรม
08-Jun-19 Taipei (Keelung), Taiwan
09-Jun-19 At sea
10-Jun-19 Nagasaki, Japan
11-Jun-19 Busan, South Korea
12-Jun-19 Yeosu, South Korea
13-Jun-19 At sea
14-Jun-19 Taipei (Keelung), Taiwan ไทเป - กรุงเทพฯ TG635 (20:10-23:05) ไหว้พระวัดหลงชัน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ช้อปปิ้ง Gloria Outlet

Arrival Departure

05:00 PM
07:00 AM
07:00 AM
07:00 AM

05:00 PM
07:00 PM
07:00 PM

07:00 AM

เรือสำรำญ Majestic Princess:
Guests 3,560
Crew 1,346
Built 2017
Cabins: 1,780
Tonnage: 143,700
Number of Decks: 19

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน ต่อห้อง วันที่ 7-14 มิ.ย. 62 (งดแถมกระเป๋ำ)

ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง Interior

รำคำเริ่มที่ 58,800 บำท
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ประเภทห้องพักบนเรือ Majestic Princess by Princess Cruise
ห้องพักแบบ Interior

ห้องพักแบบ Deluxe Balcony

ห้องพักแบบ Balcony

ห้องพักแบบ Mini Suite

อัตรำนี้รวม
1. ห้องพักบนเรือ 6 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาการชาระเงิน)
2. อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย)
3. ภาษีเรือ
4. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม – ท่าเรือ – สนามบิน
5. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย แอร์เวย์
6. ทัวร์พาเที่ยวไทเป วันแรกและวันสุดท้ายของรายการ
7. โรงแรมที่ไทเป 1 คืน (ก่อนขึ้นเรือ 2 ท่าน ต่อห้อง)
8. ประกันการเดินทาง
อัตรำนี้ไม่รวม
1. ทัวร์เสริมบนฝั่งของทางเรือ (Shore Excursion)
2. ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ (เป็นแบบเดินทางด้วยตนเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก)
3. ทิปพนักงานบนเรือสาราย (Gratuity)
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
5. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสาราญ / ค่า WIFI
- ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขกำรชำระค่ำบริกำร
- โปรดชำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจำนวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทาการนับจากวันจอง
ทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทาง
ได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และชำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจำนวนห้องว่ำงบนเรือ
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสาราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนาเที่ยว
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระเต็มจานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจานวนจากัด
4การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชาระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อชำระค่ำบริกำรยอดเต็มจำนวนแล้ว
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม
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