แพ็คเกจเรือสาราญสุดหรู Costa Fortuna สไตส์อิตาเลียน 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง - ภูเก็ต - สิงคโปร์
แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Cruise Only) - ทัวร์เสริมบนฝัง่ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน

พิเศษ เดินทางแบบครอบครัว ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ฟรี!! เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี (เฉพาะค่าเรือ)
กาหนดการเดินทางวันที่ 14-18 / 18-22 พ.ย. // 2-6 ธ.ค. 61 ห้องไม่มีหน้าต่าง ราคาเริ่มต้นที่ 15,900 บาท
DAY
Day1
Day2
Day3
Day4
Day5

Port
Singapore
Port Klang/Kuala Lumpur,(Malaysia)
Phuket(Thailand)
Cruising
Singapore
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โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อจอง และชาระค่าเดินทาง ยอดเต็ม ภายใน 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
อัตราค่าบริการ (บาท ต่อท่าน) งดแถมกระเป๋า
ห้องพักไม่มีหน้าต่าง แบบคลาสิค (IC) เริ่มต้น
ห้องพักไม่มีหน้าต่าง แบบพรีเมี่ยม (IP)
ห้องพักมีหน้าต่าง แบบคลาสิค Outside
ห้องพักมีหน้าต่าง แบบพรีเมีย่ ม (EP)
ห้องพักมีระเบียง แบบคลาสิค Balcony (BC)
ห้องพักมีระเบียง แบบพรีเมีย่ ม (BP)
ผู้ใหญ่พักท่านที่ 3 หรือ ท่านที่ 4
เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ฟรีเฉพาะ ค่าเรือ
คิดค่าภาษีท่าเรือ และค่าประกันบนเรือ

14-18 / 18-22 พ.ย. 61
15,900
16,900
17,900
18,900
N/A
23,900
12,900
6,500
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาระเพิ่ม 58.00 USD
เด็กอายุ 4-12 ปี ชาระเพิ่ม 29.00 USD
เด็กอายุต่ากว่า 4 ปี ฟรี

Service charge (pay onboard)
ผู้เดินทางโปรดชําระเองในวันเช็คอินขึ้นเรือ

อัตราค่าบริการ (บาท ต่อท่าน) งดแถมกระเป๋า
ห้องพักไม่มีหน้าต่าง แบบคลาสิค (IC) เริ่มต้น
ห้องพักไม่มีหน้าต่าง แบบพรีเมี่ยม (IP)
ห้องพักมีหน้าต่าง แบบคลาสิค Outside
ห้องพักมีหน้าต่าง แบบพรีเมีย่ ม (EP)
ห้องพักมีระเบียง แบบคลาสิค Balcony (BC)
ห้องพักมีระเบียง แบบพรีเมี่ยม (BP)
ผู้ใหญ่พักท่านที่ 3 หรือ ท่านที่ 4
เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ฟรีเฉพาะ ค่าเรือ
คิดค่าภาษีท่าเรือ และค่าประกันบนเรือ
Service charge (pay onboard)
ผู้เดินทางโปรดชําระเองในวันเช็คอินขึ้นเรือ

2-6 ธ.ค. 61
16,900
18,900
19,900
20,900
21,900
25,900
12,900
6,500
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาระเพิ่ม 58.00 USD
เด็กอายุ 4-12 ปี ชาระเพิ่ม 29.00 USD
เด็กอายุต่ากว่า 4 ปี ฟรี

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก
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หมายเหตุ :
- เด็กอายุต่ากว่า 18 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ฟรีเฉพาะค่าเรือ ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือ และค่าประกันบนเรือ
- อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก การปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ระยะเวลาในการจอง, จํานวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแพ็คเกจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าทีท่ ัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
อัตรานี้รวม
1. ค่าห้องพักบนเรือ พักห้องละ 2-4 ท่าน / 4 คืน
2. ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ
3. อาหารทุกมือ้ บนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
อัตรานี้ไม่รวม
- ทิปพนักงานบนเรือ (ชําระบนเรือ) หรือ Service charge (pay onboard) : ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุ 18 ปีขนึ้ ไป ชาระเพิ่ม 58.00
USD เด็กอายุ 4-12 ปี ชาระเพิ่ม 29.00 USD เด็กอายุต่ากว่า 4 ปี ฟรี โดยเจ้าหน้าที่เรือจะเรียกเก็บ ในวันเช็คอินขึ้นเรือ
- ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าวีซา่ (ถ้ามี)
- 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
* โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด
ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
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เงื่อนไขการยกเลิก ภายหลังจากการชาระเงินแล้ว
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
ไม่คืนค่ามัดจํา
ชําระ 50% ของราคาเต็ม
ชําระ 80% ของราคาเต็ม
ชําระ 100% เต็ม

หมายเหตุ :
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลานการจอง จํานวนห้องพักบนเรือ ที่ยังว่างอยู่
- เด็กต่ํากว่า 18 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ฟรีเฉพาะค่าตั๋วเรือ คงชําระ ภาษีท่าเรือ ประกันภัยบนเรือ
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
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