แพ็คเกจล่องเรือสาราญ รับวาเลนไทน์ Diamond Princess 7 วัน 5 คืน
เส้นทาง โตเกียว - นาโกย่า - โอซาก้า - โอกินาว่า ไต้หวัน
โดยสายการบินไทย

กาหนดการเดินทาง วันที่ 13-19 ก.พ. 62

พักห้องไม่มีหน้าต่าง ราคาเริ่มต้นที่ 58,000 บาท

โปรโมชั่น ท่านที่ 2 ลดทันที 50% จอง และชาระยอดเต็ม ภายใน 31 ส.ค. 61
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

สนามบินฮาเนดะ ประเทศญีป่ ุ่น - บริการรถส่งที่ ท่าเรือเมืองโยโกฮาม่า,ญี่ปุ่น - อิสระเช็คอินขึ้นเรือ

วันที่3
วันที่4
วันที่5
วันที่6
วันที่7

เรือเทียบท่า เมืองนางาซากิ, ญี่ปุ่น - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตรา
ค่าบริการทัวร์เสริมบนเรือเพิม่ เติม) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เรือเทียบท่า เมืองโอซาก้า, ญี่ปุ่น - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตรา
ค่าบริการทัวร์เสริมบนเรือเพิม่ เติม) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เรือสาราญ ล่องผ่านน่านน้าสากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment ฯ
เรือเทียบท่า เมืองโอกินาว่า, ญี่ปุ่น - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตรา
ค่าบริการทัวร์เสริมบนเรือเพิม่ เติม) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เรือเทียบท่า เมืองไทเป, ไต้หวัน - อาลาเรือสาราญ - เดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน (ไทเป) - กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)
ขาไป TG 682
ขากลับ TG 635
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ประเภทห้องพักบนเรือสาราญ

ห้องไม่มีหน้าต่าง

ห้องมีระเบียง

ห้องมินิสวีท

คาแนะนา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลา
การเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับ
ท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป่า

โปรโมชั่น ท่านที่ 2 ลดทันที 50% จอง และชาระยอดเต็ม ภายใน 31 ส.ค. 61
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 1-2 ท่าน
พักเดี่ยว ชาระเพิ่ม
13-19 ก.พ. 62
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
58,000.25,000.ห้องพักแบบมีระเบียง
77,000.N/A
ห้องมินิสวีท
93,000.N/A
โปรคนที่ 2 ลด 50% โปรดสอบถามราคากับพนักงานอีกครั้ง
อัตราค่าบริการนี้รวม:
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ / ไทเป - กรุงเทพฯ รวมภาษีสนามบิน สายการบินไทย (TG)
2.ห้องพักบนเรือ 5 คืน ตามประเภทที่ท่านเลือก
3.รถรับส่งจากสนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน (เฉพาะวันที่ขึ้น และวันที่ลงเรือเท่านั้น)
4.อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ
5.ประกันการเดินทาง
6.ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ํามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทาง
บริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง
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อัตรานี้ไม่รวม:
1. ทิปพนักงานบนเรือห้องไม่มีหน้าต่าง และมีระเบียง ท่านละ 67.50 USD หรือ 72.50 USD สําหรับห้องสวีท
ค่าทิปสอบถาม และชําระบนเรือ
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มบนเรือ อาทิ Soft Drink
แอลกอฮอล์ ฯลฯ
4. ค่าวีซ่าประเทศ ญี่ปุ่น และ ไต้หวัน (ในกรณีที่ยกเลิกการยกเว้นวีซ่า)
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การสารองการเดินทาง:
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมา
ได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่าการ
สํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ
* หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 80 วันทําการก่อนเดินทาง โปรดชําระค่าแพ็คเกจทัวร์ยอดเต็มจํานวน ภายใน 2 วันทําการ
นับจากทําการจอง หรือเมื่อได้รับการยืนยันห้องพักว่างจากเจ้าหน้าที่แล้ว
3. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจํา หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพ็คเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกมากกว่า 75 วันทําการขึ้นไป
หักค่าบริการ 5,000 บาท
 ยกเลิกภายใน 74 - 61 วันทําการก่อนเดินทาง
ไม่คืนเงินค่ามัดจํา
 ยกเลิกภายใน 60 - 29 วันทําการก่อนเดินทาง
ชําระ 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกภายใน 28 – 15 วันทําการก่อนเดินทาง ชําระ 75% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกภายใน 14 วันทําการก่อนเดินทาง
ชําระ 100 % เต็ม
หมายเหตุ:
1.
กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษทั ฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2.
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่
สามารถขอคืนค่าบริการได้
3.
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครือ่ งบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
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4.
5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม
และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการ
เดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของ
ตั๋วและภาษีน้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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