
www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS180119 

Page 1 of 3  

ล่องเรือส ำรำญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Norwegian Epic 8 วัน 7 คืน 
เส้นทำง ชีวีตำเวกเกีย (โรม) - ฟลอเรนซ์ - คำน (ฝรั่งเศส) - ปัลมำ (สเปน) - บำร์เซลโลน่ำ -  

เนเปิล (อิตำลี) - ชีวีตำเวกเกีย(โรม) 
 

 

  
 
 
 
 

 
  ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัที่ 31ก.ค.-7ส.ค. 62                     รำคำเริม่ที่ 65,900  บำท (ห้องมีระเบียง) 

อัตรำนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน - ทิปพนักงำนช ำระบนเรือ 

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน 1 ห้อง (งดแถมกระเป๋ำ) 
วันที่ 31ก.ค.-7ส.ค. 62 รำคำต่อท่ำน พัก2 ท่ำนต่อห้อง  
ห้องมีระเบียง Balcony  ท่ำนละ 65,900 บำท 

คิดอัตรำแลกเปลี่ยน สกุล USD ธนำคำรกรุงเทพ ณ วันที่ 18 มกรำคม 2562 
 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ ห้องมีระเบียง Balcony 

 

อัตรำนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 7 คืน (ตำมประเภทห้องพักท่ีท่ำนช ำระ) 
2. อำหำรทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญภำษีเรือ 
3. อินเตอร์เน็ตบนเรือส ำรำญ (ตำมประเภทห้องพักท่ีท่ำนช ำระ) 

อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ  
2. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ท่ำนละ 101.50 USD (ช ำระบนเรือส ำรำญ) 
3. รถรับส่งระหว่ำง สนำมบิน – ท่ำเรือ – สนำมบิน 
4. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น , ค่ำวีซ่ำอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
6. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 

กำรส ำรองกำรเดินทำง: 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันท ีพร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง  
(ท่ีไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง / หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำ
ด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  

* เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 
ทำงบริษัทฯจะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริษัททุกกรณี ท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
* เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำแพ็คเกจ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม ทำง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
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หมำยเหตุ  
- ส ำหรับท่ำนที่ยังไม่มีวีซ่ำ แนะน ำให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้ำ 50 วันท ำกำรก่อนกำรเดินทำงข้ึนไป (เพื่อเผื่อเวลำยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ 
โดยใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ ประมำณ 15-20 วันท ำกำร ต่อสถำนฑูต) 
- ทำงบริษัทฯ มีบริกำรออก E-Ticket เพ่ือประกอบกำรยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ (มีค่ำบริกำร 300 บำท ต่อเอกสำร 1 ฉบับ) 
- อัตรำนี้ เป็นรำคำเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับขึ้นของค่ำเงินบำท, ทำงโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชำร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้ำพักในช่วงที่มีกำรจัดงำนแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยันรำคำอีกครั้งหลังจำกท่ีได้รับกำรยืนยัน
ห้องพักว่ำงแล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมำะส ำหรับผู้เดินทำงที่ต้องกำรออกแบบเส้นทำงท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีควำมยืดหยุ่นในกำรท่องเที่ยวสูง 
สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ อำทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตำมที่บริษัทก ำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่ำงๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 
- กรณีท่ีผู้เดินทำง ต้องกำรแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่ำนสำมำรถบินไปถึงล่วงหน้ำได้ก่อน แล้วจึงมำร่วมทริป ตำมรำยละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช ำระค่ำแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สำมำรถขอคืนค่ำเดินทำงคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกกำรเดินทำงในทุกกรณี  
* หำกมีกำรปรับเปลี่ยน สถำนที่เที่ยวชมต่ำงๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตำมท่ีบริษัทก ำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 
* กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทำงพิกำร หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทำงท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสำรที่ตั้งครรภ์จะต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงในกำรเดินทำง เพรำะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 
* หนังสือเดินทำงของท่ำนต้องไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง และต้องมีหน้ำว่ำง 3 หน้ำ เพ่ือใช้ในกำร
ประทับตรำ 
* กำรเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง วันเดินทำง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภำยในวันที่ช ำระเงินค่ำแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรจอง
และต้องท ำกำรจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำร
จลำจล เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำร
เจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำหรือออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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