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แพ็คเกจล่องเรือสาราญ Celebrity Summit Cruise Only 15 วัน 14 คืน

เส้นทาง Cape Liberty Nj (Ny Metro) - บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ - พอร์ตแลนด์ รัฐเมน บาร์ฮาร์เบอร์ รัฐเมน - ควิเบก รัฐควิเบก แคนาดา - ชาร์ล็อตต์ทาวน์ รัฐพรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์ รัฐโนวาสโกเชีย แคนาดา - Cape Liberty Nj (Ny Metro)

โปรโมชั่นราคาพิเศษ!! จอง และมัดจาภายใน 27 พ.ย. 61 เท่านั้น
กาหนดการเดินทาง วันที่ 8-22 กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้นที่ 70,000 บาท
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 8-22 ก.ย. 62
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside

ห้องพักแบบ 2 ท่านต่อห้อง เท่านั้น
ท่านละ 70,000 บาท

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท,
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
อัตรานี้รวม
- ค่าห้องพักบนเรือ 14 คืน
- บริการอาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
- ภาษีท่าเรือ และประกันภัยบนเรือ
- ทิปพนักงานบนเรือ (Gratuities)
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง
- การสํารองทีน่ ั่งในห้องอาหารพิเศษ Specialty Restaurants / ค่าเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา หรือ
กาแฟชนิดพิเศษ
- รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอเมริกา และแคนาดา
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - สนามบินนูอาร์ก ลิเบอร์ตี้ - กรุงเทพฯ และค่าภาษีน้ํามัน, ภาษีสนามบิน
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง การซื้อสินค้า และบริการบนเรือ ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3% (หากต้องการ)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ Line ID: @cruisedomain
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85 วันทําการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัด
จํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
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- ราคา และเงื่อนไขการจองอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวั ร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชาระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จา่ ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
- ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับระยะเวลาในการจอง, จานวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
หมายเหตุ
- สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทําการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสาร
ขอวีซ่า โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต)
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียก
เก็บ เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทัง้ นี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับ
การยืนยันห้องพักว่างแล้ว
- แพ็คเกจนี้ เหมาะสําหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวั ร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- กรณีที่ผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตาม
รายละเอียดของแพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้
* เมื่อชําระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอื่นทดแทนเสมอ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆ
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือ
ล่องเรือ
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* ผู้โดยสารที่ตงั้ ครรภ์จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ท่าน
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใช้ในการ
ประทับตรา
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชําระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิก
การจองและต้องทําการจองใหม่
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน
การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมือง
ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธ
ในกรณีอื่นๆ

เนื่องจากเป็นแพ็คเจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชาระค่าบริการยอดเต็มจานวนแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
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