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แพ็คเกจล่องเรือสำรำญสุดหรู Crystal Symphony Luxury Cruises 8 วัน 7 คืน
เส้นทำง แวนคูเวอร์ แคนำดำ - จูโน อลำสก้ำ - สแก็กเวย์ อลำสก้ำ - เมืองเคทชิเกน อลำสก้ำ - แวนคูเวอร์

พักบนเรือ Crystal Symphony 7 คืน (รองรับ 960 ท่ำน 8 ชั้น)
อัตรำนี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน

กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 3-10 ก.ย. 62
DATE
Sep. 03, Tue
Sep. 04, Wed
Sep. 05, Thu
Sep. 06, Fri
Sep. 07, Sat
Sep. 08, Sun
Sep. 09, Mon
Sep. 10, Tue

รำคำเริ่มต้นที่ 103,020 บำท (พักไม่มีหน้ำต่ำง)

PORTS
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA
CRUISING QUEEN CHARLOTTE SOUND
JUNEAU, ALASKA, USA
SKAGWAY, ALASKA, USA
CRUISING GLACIER BAY
KETCHIKAN, ALASKA, USA
INSIDE PASSAGE
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA

ARRIVAL
1:00 PM
8:00 AM
9:00 AM
8:00 AM

DEPART
5:00 PM
10:00 PM
7:00 PM
6:00 PM
-

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่ 3-10 ก.ย. 62
ประเภทห้องพัก วันที่ 3-10 ก.ย. 62
Deluxe Stateroom with large picture window (c2) 207 sf deck 7
Seabreeze Penthouse (sh) 368 deck 9
Crystal Penthouse with Verandah (cp)1019 sf deck 10

พักคู่ ท่ำนละ
103,020 บำท
176,970 บำท
482,460 บำท

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมธนำคำรกรุงเทพ คำนวน ณ วันที่ 8 พ.ค. 62
อัตรำนี้รวมค่ำภำษีเรือ และค่ำทิปพนักงำนบนเรือแล้ว
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อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ ต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ,
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ
เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่ งบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่
ประเภทห้องพักบนเรือ

DELUXE STATEROOM WITH
SEABREEZE PENTHOUSE (SH) 368 DECK 9
LARGE PICTURE WINDOW (C2) 207 sf Deck 7

CRYSTAL PENTHOUSE WITH VERANDAH (CP) 1019 sf Deck 10
สิทธิพิเศษที่รวมในอัตรำนี้ :
- ฟรี เครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมบนเรือ
- ฟรี ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ
- ฟรี WiFi
- สำหรับท่ำนที่จองห้องพักแบบ Penthouse : ฟรี บริกรส่วนตัว และอื่นๆ (โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่)
อัตรำนี้รวม
- ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาการำารเเงนน
- อาหารบนเรือ (เฉพาเห้องอาหารที่ไม่มีค่าใำ้จ่าย
- กนจกรรม แลเความบันเทนงบนเรือสาราญ
- ภาษีท่าเรือแลเค่าทนปพนักบนเรือ
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- ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสาราญ / ค่า WIFI
อัตรำนี้ไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบนน ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาำาตนแวนคูเวอร์ (แคนาดา - กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบนน แลเภาษีนามัน
- รถ รับ-ส่ง สนามบนน-ท่าเรือ-สนามบนน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
- ทัวร์เสรนมบนฝั่ง (Shore Excursion)
- อาหารพนเศษที่ท่านสั่งเพน่มเตนมกับทางเรือ
- ค่าทาหนังสือเดนนทาง, ค่าวีซ่าสาหรับำาวต่างำาตน
- ค่าใำ้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เำ่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพน่ม 7% แลเภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรชำระค่ำบริกำร
* โปรดชำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดนนทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเรน่มเดนนทาง / หนังสือเดนนทางเล่มใหม่สามารถเดนนทางได้เลย แลเหลักฐานโอนเงนนมาได้ที่
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ำารเเงนนค่ามัดจา หรือำารเไม่ครบ หรือเำ็คธนาคารถูกรเงับการจ่ายไม่
ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสนทธนยกเลนกการจัด หรือยกเลนกการเดนนทาง
หมำยเหตุ
- สาหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนเนาให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทาการก่อนการเดนนทางขึนไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า
โดยใำ้เวลาพนจารณาวีซ่า ปรเมาณ 15-20 วันทาการ ต่อสถานทูต
- ทางบรนษัทฯ มีบรนการออก E-Ticket เพื่อปรเกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบรนการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
- อัตรานี เป็นราคาเรน่มต้น ของห้องพักแต่ลเแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึนของค่าเงนนบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ
เซอร์ำาร์จ เพน่มเตนมกรณีเข้าพักในำ่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทังนีเจ้าหน้าที่จเแจ้งยืนยันราคาอีกครังหลังจากที่ได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว
- แพ็คเกจนี เหมาเสาหรับผู้เดนนทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างปรเเทศอื่นๆ อาทน ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี
- แพ็คเกจนี ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เำ็คอนนบัตรโดยสาร ตลอดจนอานวยความสเดวกในรเหว่างการท่องเที่ยว
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บรนษัทกาหนด แลเบรนษัทฯ ขอสงวนสนทธน์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลนกโปรโมำั่น แลเเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า
- กรณีที่ผู้เดนนทาง ต้องการแวเเที่ยวก่อนเรน่มทรนป ท่านสามารถบนนไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทรนป ตามรายลเเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่รเบุไว้
* เมื่อำารเค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จเไม่สามารถขอคืนค่าเดนนทางคืนได้ เมื่อปรเสงค์จเขอยกเลนกการเดนนทางในทุกกรณี
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวำมต่างๆ ในโปรแกรม จเมีโปรแกรมอื่นทดแทนเสมอ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บรนษัทกาหนด แลเบรนษัทฯ ขอสงวนสนทธน์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลนกโปรโมำั่นแลเเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า
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* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบรนษัทในกรณีที่ผู้เดนนทางพนการ หรือต้องการความำ่วยเหลือพนเศษในขณเเดนนทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ
* ผู้โดยสารที่ตังครรภ์จเต้องคานึงถึงความเสี่ยงในการเดนนทาง เพราเบนเรือจเไม่มีอุปกรณ์อานวยความสเดวกแก่ท่าน
* หนังสือเดนนทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเรน่มเดนนทาง แลเต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใำ้ในหารปรเทับตรา
* การเปลี่ยนำื่อผู้เดนนทาง วันเดนนทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ำารเเงนนค่าแพ็คเกจทัวร์นัน จเถือว่าท่านยกเลนกการจอง
แลเต้องทาการจองใหม่
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บรนษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบนน แลเ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างปรเเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผนดำอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บรนษัทฯ อาทน การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลง
กาหนดเวลาในตารางบนน ภัยธรรมำาตน ฯลฯ หรือค่าใำ้จ่ายเพน่มเตนมที่เกนดขึนทังทางตรงหรือทางอ้อมเำ่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การ
สูญหาย ความล่าำ้าหรือจากอุบัตนเหตุต่างๆฯลฯ แลเการตอบปฏนเสธการเข้า แลเออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสน่งผนดกฎหมาย หรือเอกสารการเดนนทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏนเสธในกรณีอื่นๆ
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด
หลังจำกท่ำนทำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อชำระค่ำบริกำรยอดเต็มจำนวนแล้ว
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม
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