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แพ็คเกจล่องเรอืส ำรำญอลำสกำ้ Silver Muse  By Silversea Cruise 11 วัน 10 คืน 
เส้นทำง แวนคูเวอร์ (แคนำดำ) - เคตชิแกน - ซิก้ำ - ไฮนส์ - จูโน่ - แรงเกล - Walker 

Cove - Rudyerd Bay - ปรินซ์รูเพิร์ต - แวนคูเวอร์ (แคนำดำ) 
** โปรโมชั่น!!  จอง-ช ำระค่ำแพ็คเกจฯภำยใน 22 มีนำคม 2562 เท่ำน้ัน ** 

    อัตรำนี้ไมร่วม ตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ทวัร์เสริมบนฝั่ง 
 
 
 
 
 
 
 

  

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่17-27 มิ.ย. 62                รำคำเริ่มต้นที่ 154,693 บำท  (พักห้อง Vista Suite) 

ตำรำงเดินทำงของเรือส ำรำญ  

 
DATE PORT ARRIVE DEPARTURE 

1 17-Jun-19 Vancouver, Canada -  6:00 PM 

2 18- Jun -19 Cruise Inside Passage, United States - - 

3 19- Jun -19 Ketchikan (Alaska), United States 8:00 AM 5:00 PM 

4 20- Jun -19 Sika, USA 9:00 AM 7:00 PM 
5 21- Jun -19 Haines, USA 12:00 PM 8:00 PM 

6 22-Jun-19 Juneau, USA 7:00 AM 5:00 PM 

7 23-Jun-19 Wrangel (Alaska), United States 9:00 AM 6:00 PM 
8 24-Jun-19 Walker Cove , United States 6:00 AM 11:00 AM 

8 24-Jun-19 Rudyerd Bay, USA 12:30 PM 7:00 PM 
9 25-Jun-19 Prince Rupert, Canada 6:00 AM 5:00 PM 

10 26-Jun-19 Cruise Inside Passage, United States - - 

11 27-Jun-19 Vancouver, Canada  8:00 AM - 
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ประเภทห้องพักบนเรือ Silver Muse by Silversea Cruise 
ห้องพักแบบ  Deluxe Veranda Suite (36m²) Deck 6-7-8 

  
ห้องพักแบบ Superior Veranda Suite (36 m²) Deck 6-7-8 

  
ห้องพักแบบ Classic Veranda Suite(36 m²) Deck 5-6 

  

ห้องพักแบบ Panorama Suite(31 m²) Deck 9 
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ห้องพักแบบ Vista Suite(31 m²) Deck 4 

  
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

** โปรโมชั่น!!  จอง-ช ำระค่ำแพ็คเกจฯภำยใน 22 มีนำคม 2562 เท่ำน้ัน ** 
อัตรำค่ำบริกำรตอ่ท่ำน พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง (งดแถมกระเป๋ำ) 

วันที่ 17-27 มิ.ย. 62    ท่ำนที่ 1, 2 ช ำระต่อทำ่น ท่ำนที่ 3 ช ำระ ต่อ ท่ำน 
ห้องพักแบบ  Deluxe Veranda Suite รำคำ 217,712 บำท รำคำ 50,928 บำท 
ห้องพักแบบ  Superior Veranda 
Suite 

รำคำ 206,258 บำท รำคำ 50,928 บำท 

ห้องพักแบบ Classic Veranda Suite รำคำ 189,070 บำท รำคำ 50,928 บำท 
ห้องพักแบบ Panorama Suite รำคำ 169,017 บำท รำคำ 50,928 บำท 
ห้องพักแบบ Vista Suite รำคำ 154,693 บำท รำคำ 50,928 บำท 

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมธนำคำรกรุงเทพ เรท 31.83 ค ำนวน ณ วันที่ 19 มี.ค. 62  
อัตรำนีไ้ม่รวมค่ำภำษีเรือ และรวมค่ำทิปพนักงำนบนเรือแล้ว  

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

VS190319 

Page 4 of 5  

อัตรำนี้รวม            
- ห้องพักบนเรือ 10 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ท าการช าระเงิน)    
- อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
- ภาษีและทิปพนักบนเรือ 
- Wi-Fi ไม่จ ากัด 
- เครื่องดื่มบนเรือส าราญ 
- รถรับส่ง town – most point 
 - บริการ 24 ชั่วโมง 
- กิจกรรมความบันเทิงบนเรือ 
- ห้องสวีท บัตเลอร์บริการส่วนตัว 
- ห้องอาหาร (ตามที่ระบุในรายการ)  
- เครื่องดื่ม ส าหรับห้องสวีท (แชมเปญ : สามารถเลือก ไวน์ และ แอลกอฮอล์) 
อัตรำนี้ไม่รวม  
-  ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน  ามัน 
- รถ รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
- ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion)  
- อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
- ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี  ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
หมำยเหตุ  
- ส าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท าการก่อนการเดินทางขึ นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานฑูต) 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

VS190319 

Page 5 of 5  

- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพ่ือประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี  เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั งนี เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั งหลังจากท่ีได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี  เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี  ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในหาร
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทั งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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