แพ็คเกจล่องเรือสำรำญ Pride of America ฮำวำย 8 วัน 7 คืน
By Norwegian
เส้นทำง โฮโนลูลู (ฮำวำย) - คำฮูลุย - ไฮโล - ไคลัว - Nawiliwili - โฮโนลูลู (ฮำวำย)

Passenger 2,186

Tonnage 80,439

Refurbished Date 2016

Crew 927

Pride of America Facts

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำวีซ่ำอเมริกำ เข้ำ-ออก 2 ครั้ง - ไม่รวม ค่ำทิปบนเรือ 104.93 USD ต่อท่ำน
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนทำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว
กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 5-12 / 12-19 / 19-26 ต.ค. / 26ต.ค.-2พ.ย.62 รำคำเริ่มต้นที่ 61,900 บำท
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ประเภทห้องพักบนเรือสำรำญ
ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง ( Sail Away Inside )

Size: 132-134 sq. ft. DECKS 4,7,8,9,10,11,13
ห้องพักมีหน้ำต่ำง (Sail Away Ocean view)

Size: 144 sq. ft. DECKS 4,7
ห้องมีระเบียง ( Balcony )

Size: 178 sq. ft. DECKS 10,11,9,8,7
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง
วันที่ 5-12 / 12-19 / 19-26 ต.ค. / 26ต.ค.-2พ.ย. 62
Inside ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (sail away cabin)
Ocean View ห้องมีหน้ำต่ำง (sail away cabin)
Balcony ห้องพักแบบมีระเบียง
ค่ำทิปพนักงงำนบนเรือ
** หมำยเหตุ: Sail away cabin ไม่สำมำรถระบุเบอร์ห้อง

ท่ำนที่ 1, 2 (พักห้องคู่)

ท่ำนที่ 3, 4 (พักรวม 1 ห้อง)

ท่ำนละ 61,900 บำท
ท่ำนละ 17,900 บำท
ท่ำนละ 64,900 บำท
ท่ำนละ 17,900 บำท
ท่ำนละ 100,900 บำท
ท่ำนละ 17,900 บำท
ท่ำนละ 104.93 USD

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ ต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ,
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ
จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันรำคำถูก คลิก

etravelway.com/airticket

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนทำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว
อัตรำนี้รวม
1. ห้องพักบนเรือ 7 คืน
2. ภาษีเรือ
3. อาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ / กิจกรรมความบันเทิงต่างๆ บนเรือสาราญ
อัตรำนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสาราญ / ค่า WIFI
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
4. วีซ่าอเมริกา เข้า-ออก 2 ครั้ง
5. ทิปบนเรือ 104.93 USD ต่อท่าน
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
- โปรดชำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจำนวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทาการนับ
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือ
เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
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- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และชำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจำนวนห้องว่ำงบนเรือ
หมำยเหตุ
* สาหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนาให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทาการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวี
ซ่า โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทาการ ต่อสถานฑูต)
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ
* ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องคานึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกแก่ท่าน
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใช้ในหาร
ประทับตรา
* ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
*. อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียก
เก็บ เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการ
ยืนยันห้องพักว่างแล้ว
* แพ็คเกจนี้ เหมาะสาหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูงสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกาหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
* เมื่อชาระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกาหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆ โดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชาระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการ
จองและต้องทาการจองใหม่

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อชำระค่ำบริกำรยอดเต็มจำนวนแล้ว
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม
หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จานวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่
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