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CABIN

PRICE

INSIDE

30,500

OCEAN VIEW

35,300

BALCONY

38,700

SUITE

53,600

เงื่อนไขกำรจอง
1. ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจำกได้รบั กำรยืนยันห้องพัก
2. ยกเลิกหลังกำรยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทัง้ นี้ข้ ึนอยูก่ บั ระยะเวลำในกำรจองและจำนวน
ห้องว่ำงบนเรือ
หมำยเหต ุ
1. สาหรับผูม้ ีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขนึ้ เรือ
2. สาหรับเด็กอายุตา่ กว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครัง้ และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจาก
วันเดินทางกลับ
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้
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เข้าเมือง
4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล
หรือเกิดเหตุสดุ วิสยั ในการเดินทาง
5. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
6. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็ นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
ก่อนเดินทางอีกครัง้
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ห้องพักบนเรือสาราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาการชาระเงิน)
2. อาหารบนเรือสาราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปส์ HKD 120 ต่อคนต่อคืน สาหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อ
คนต่อคืน สาหรับห้อง Suite หรือสูงขึน้ ไป
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั ง่ ตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
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3.
4.
5.
6.
7.

อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสาราญ / ค่า WIFI
ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (หากต้องการซื้อตัว๋ เครื่องบิน กรุณา
สอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครัง้ )
8. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินฮ่องกง - ท่าเรือ - สนามบินฮ่องกง (หากต้องการซื้อรถรับส่ง
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครัง้ )
9. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสาราญ เป็ นการเดินทางเอง ไม่มีหวั หน้าทัวร์ และรถรับส่งนา
เที่ยว
2. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ของบริษทั ฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊ มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระเต็มจานวนเนือ่ งจาก ราคาโปรโมชัน่ มีหอ้ งพักในจานวนจากัด
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชาระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด เนือ่ งจากเกิดความ
เสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
บริษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่
ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียก
เก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ
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เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิ้น

4.4 สาคัญ!! บริษทั ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศ
ท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึน้ อยู่กบั การพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทงั้ สิ้น
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
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