วันเดินทาง
D1 – SAT
D2 – SUN
D3 – MON
D4 – TUE
D5 – WED
D6 – THU
D7 – FRI
D8 –SAT

ท่าเรือ
Barcelona (Spain)
Palma De Mallorca (Spain)
Cruising
La Valletta (Malta)
Catania (Sicily)
Civitavecchia (Italy)
Genoa (Italy)
Barcelona (Spain)

ประเภทห้องพักบนเรือ //
ราคาห้องพักบนเรือ ต่อ
ท่าน (บาท)

Classic
Inside
ห้องด ้านใน

28 มี.ค. – 30 พ.ค. 63
** ออกเดินทางทุกวันเสาร ์ **

04 – 11 เม.ย. 63

เวลาถึง
เวลาออก
Embark 21:00
08:00
18:00
08:00
18:00
07:00
13:00
08:00
19:00
08:00
17:00
Disembark 13:30

Outside
ห้องมีหน้าต่าง

Premium
Balcony

Inside

ห้องมีระเบียง

ห้องด ้านใน

Outside
ห้องมีหน้าต่าง

3rd

Balcony

4th

&
(ผูใ้ หญ่)

ห้องมีระเบียง

เด็กอายุต่า
กว่า 18 ปี
***
พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน

32,000

37,500

43,000

33,500

40,000

45,500

21,000

10,500

34,500

41,000

45,500

37,000

43,500

48,000

22,500

10,500

ราคานี ้รวม
้
• ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 7 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / อาหารทุกมือบนเรื
อ (ยกเว ้นห้องอาหารพิเศษ)
• รวมภาษีทา่ เรือ และ ประกันภัยบนเรือ
ราคานี ้ไม่รวม
่ นในเส ้นทาง BKK – Barcelona – BKK
 ตั๋วเครืองบิ
 ค่าทิปบนเรือ ผูใ้ หญ่ ท่านละ EUR 70.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี EUR 35.00 / เด็กอายุนอ้ ยกว่า 4 ปี ฟรี *ชาระบนเรือ*
่ 7%, ภาษีหก
 ค่าวีซา่ , ค่าทัวร ์บนฝั่ง, ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมล
ู ค่าเพิม
ั ณ ทีจ่่ าย 3%
เงื่อนไขการขาระเงิน

:

เงื่อนไขการยกเลิก

:

1. ชาระมัดจา 30% หลังห้องพักได ้รับการยืนยัน
่ อชาระก่อน 105 วันก่อนวันเดินทาง
2. ส่วนทีเหลื
Non World Cruise Line

Charges per person

Cancel 105 days or more before sailing

THB3,500 per person

Cancel 104 to 65 days before sailing

Charge 30% of total price

Cancel 64 to 43 days before sailing

Charge 50% of total price

Cancel 42 to 29 days before sailing

Charge 70% of total price

Cancel 28 to 15 days before sailing

Charge 90% of total price

Cancel less than 14 days before sailing

Charge 100% of total price
Update: September 30, 2019

หมายเหตุ
1. สาหร ับผูเ้ ดินทาง กรุณาเตรียมพาสปอร ์ตมา ณ วันเดินทาง และ ต ้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน
่ นทาง และมีวซ
่
(180 วัน) นับจากวันทีเดิ
ี า่ เชงเก ้นทีครอบคลุ
มระยะของวันเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช ้จ่าย)
่ ซา่ ก่อนจอง และ ต ้องมีวซ
2. ในกรณี ชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรืองวี
ี า่ พร ้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช ้จ่าย)
้
3. การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ขึนอยู
่กบั ความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็ น เอกสิทธิ ์ ของทางสถานทูต
่ านั้น
ทางบริษท
ั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนในการยืนเท่
้
์ อนุ ญาตให ้ขึนเรื
้ อ
4. สตรีทมี
ี่ อายุครรภ ์ตังแต่
24 สัปดาห ์ ทางเรือขอสงวนสิทธิไม่
์ อนุ ญาตใหข
5. สาหร ับเด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธิไม่
้ นเรื
ึ้ อ
่
6. กรณี ทเจ
ี่ ้าหน้าทีตรวจคนเข
้าเมืองไม่อนุ ญาตใหผ
้ ูเ้ ดินทางเขา้ หรือออกประเทศ ทางบริษท
ั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร ์ให ้
ได ้
่
7. ** สาคัญ ** บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จะไม่
คืนเงินค่าทัวร ์ที่ท่านชาระมาแล ว้ หากท่ านถู กปฎิเสธการเขา้ เมือ ง อัน
้ ้ลูกคา้ ทุ กท่ านตอ้ งผ่านการ
เนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือ การหลบหนี เขา้ เมือง ฯลฯ ทังนี
่
ตรวจคนเข ้าเมืองดว้ ยตัวของท่านเอง และการพิจารณาเป็ นของเจา้ หน้าทีตรวจคนเข
า้ เมืองเท่านั้น ทางหัวหน้าทัวร ์
้ น้
และมัคคุเทศก ์ไม่สามารถใหค้ วามช่วยเหลือใดๆ ได ้ทังสิ
่ หากท่านไม่ใช ้บริการใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
์
8. ระหว่างการเดินทางท่องเทียว
อบางส่วน ทางบริษท
ั จะถือว่าท่านสละสิทธิและ
ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้
์
่จะไม่ร บั ผิ ดชอบต่ อ ค่า ชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ สุ ดวิส ยั ที่ทาง บริษ ัท ฯ ไม่
9. บริษ ัท ฯ สงวนสิท ธิในการที
่
่
สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิ
น, การเปลียนแปลงโปรแกรมการ
่
ท่องเทียวให
้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล
์
่
่ นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทางเรือ
10. บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิในการเปลี
ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม
ซึงเป็
้ ้จะคานึ งถึงความปลอดภัย ของผู ้
เป็ นหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่ า วไม่จาเป็ นตอ้ งแจ ง้ ให้ท ราบล่ วงหน้า ทังนี
เดินทางเป็ นสาคัญ

