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แพ็คเกจล่องเรืออลาสก้า (Vancouver To Seward) Cruise only 8 วัน 7 คืน 
พักบนเรือส าราญสุดหรู Regent Seven Seas Mariner 7 คืน 

เส้นทาง แวนคูเวอร ์(แคนาดา) - เคตชิแกน - จูโน - สแค็กเวย์ - ซติกา - ซูเวิร์ด (อลาสกา้) 

Regent Seven Seas Mariner เรือส าราญสุดหรู กับประสบการณ์แห่งการพักผ่อนแบบส่วนตัว  

พิเศษ เมื่อพักห้อง Penthouse Suite มี Butler ส่วนตัวให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
ช าระค่าบริการเพียงครั้งเดียว รวมความสะดวกสบายทุกอย่าง 

อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรอื สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวซี่า 

 

 
ก าหนดการเดินทาง วันท่ี  7-14 ส.ค. 62     ราคาเริ่มต้นที่ 224,366 บาท (พักห้อง Deluxe Veranda Suite – F) 
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Special Fare! อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง  วันที่ 7-14 ส.ค. 62 
ห้องพักห้องพักแบบแบบ  Deluxe Veranda Suite - F ราคาราคาเร่ิมต้นที่เร่ิมต้นที่    222244,,336666  บาท ต่อท่านบาท ต่อท่าน 
ห้องพักแบบห้องพักแบบ  CCOONNCCIIEERRGGEE  SSUUIITTEE  --  EE ราคาราคาเร่ิมต้นที่เร่ิมต้นที่    223344,,556666  บาท ต่อท่านบาท ต่อท่าน  

ห้องพักห้องพักแบบแบบ  PENTHOUSE SUITE - C     ราคาราคาเร่ิมต้นที่เร่ิมต้นที่    330055,9,96666  บาท ต่อท่านบาท ต่อท่าน  

ห้องพักห้องพักแบบแบบ  HORIZON VIEW SUITE - HS   ราคาราคาเร่ิมต้นที่เร่ิมต้นที่    333366,,556666  บาท ต่อท่านบาท ต่อท่าน 
ห้องพักห้องพักแบบแบบ  SEVEN SEAS SUITE (AFT) - SS   ราคาราคาเร่ิมต้นที่เร่ิมต้นที่    338877,,556666  บาท ต่อท่านบาท ต่อท่าน  

ห้องพักห้องพักแบบแบบ  MARINER SUITE - MN ราคาราคาเร่ิมต้นที่เร่ิมต้นที่    447799,,336666  บาท ต่อท่านบาท ต่อท่าน 
ห้องพักห้องพักแบบแบบ  GRAND SUITE - GS ราคาราคาเร่ิมต้นที่เร่ิมต้นที่    555577,,556666  บาท ต่อท่านบาท ต่อท่าน 
ห้องพักห้องพักแบบแบบ  MASTER SUITE - MS   ราคาราคาเร่ิมต้นที่เร่ิมต้นที่    664499,,336666  บาท ต่อท่านบาท ต่อท่าน 

อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกรุงเทพ ค านวน ณ วันที่ 9 พ.ค. 62 
 

อัตรานี้รวมค่าภาษเีรือและค่าทิปพนักงานบนเรือแล้ว 
อัตรานี้เป็นราคาเริม่ตน้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากการปรับของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ, 

การเรียกเก็บเซอร์ชารจ์จากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที ่
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ประเภทห้องพักบนเรือส าราญ Mariner By Regent Seven Seas 
 

DELUXE VERANDA SUITE – F SIZE :  449 / 42  DECK: 8, 9 

  
CONCIERGE SUITE – E SIZE :  301 / 28  DECK: 8, 9, 10 

  
 

PENTHOUSE SUITE - C  SIZE :  449 / 42  DECK: 8, 9 
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HORIZON VIEW SUITE – HS SIZE:  627 / 58.5 DECK: 7, 8, 9, 10 

  
SEVEN SEAS SUITE (AFT) – SS SIZE:  847 / 79 DECK: 7, 8, 9, 10 

  
MARINER SUITE – MN SIZE:  739 / 69 DECK: 8, 9, 10 

  
GRAND SUITE – GS SIZE:  987 / 92 DECK: 11 
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MASTER SUITE - MS SIZE:  2002 / 186 DECK: 9 

  
 

สิทธิพิเศษที่รวมในอัตรานี้ : (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม) 
- ฟรี ทัวร์เสริมบนฝั่งไม่จ ำกัด ( Unlimited Shore Excursion) 
- ฟรี เครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมไม่จ ำกัด 
- ใช้บริกำร Bars และ Lounges ฟร ี
- ฟรี ใช้บริกำรร้ำนอำหำรสุดพิเศษ 
- ฟรี ค่ำทิปพนักงำนบนเรอื 
-   ฟรี WiFi ไม่จ ำกัด (ห้องละ 1 User) 
- ส ำหรับท่ำนท่ีจองห้องพักแบบ  Concierge Suite หรือสูงกว่ำ : ฟรี แพ็คเกจห้องพักในโรงแรม 1 คืนก่อนล่องเรือ, 

โทรศัพท์บนเรือฟรี 15 นำที, สิทธิ์กำรจองทัวร์เสริมบนฝั่งล่ำงหน้ำ และอื่นๆ (โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ี) 
- ส ำหรับท่ำนท่ีจองห้องพักแบบ  Penthouse Suite หรือสูงกวำ่ : ฟรี บริกรส่วนตัว และอื่นๆ (โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่) 
อัตรานี้รวม            
- ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน)    
- อำหำรบนเรือ (เฉพำะห้องอำหำรที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 
- กิจกรรม และควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ   
-  ภำษีท่ำเรือและค่ำทิปพนักบนเรือ 
- ฟรี ทัวร์เสริมบนฝั่งไม่จ ำกัด (Unlimited Shore Excursion) 
- ฟรี เครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมไม่จ ำกัด 
- ใช้บริกำร Bars และ Lounges ฟรี 
- ฟรี ใช้บริกำรร้ำนอำหำรสุดพิเศษ 
- ฟรี ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 
- ฟรี WiFi ไม่จ ำกัด (ห้องละ 1 User) 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

VS100519 

Page 6 of 7  

อัตรานี้ไม่รวม  
-  ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติแวนคูเวอร์ (YVR) / ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเซวอร์ด (SWD) -   
   กรุงเทพฯ พร้อมภำษีสนำมบิน และภำษีน  ำมัน 
-  รถ รับ-ส่ง สนำมบิน-ท่ำเรือ-สนำมบิน    
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำอเมริกำ, แคนำดำ 
- อำหำรพิเศษท่ีท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกับทำงเรือ  
- ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
- ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
* โปรดช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือ
เดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง / หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอน
เงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูก
ระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
หมายเหตุ  
- ส ำหรับท่ำนที่ยังไม่มีวีซ่ำ แนะน ำให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้ำ 50 วันท ำกำรก่อนกำรเดินทำงขึ นไป (เพื่อเผื่อเวลำยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ 
โดยใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ ประมำณ 15-20 วันท ำกำร ต่อสถำนทูต) 
- ทำงบริษัทฯ มีบริกำรออก E-Ticket เพ่ือประกอบกำรยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ (มีค่ำบริกำร 300 บำท ต่อเอกสำร 1 ฉบับ) 
- อัตรำนี  เป็นรำคำเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับขึ นของค่ำเงินบำท, ทำงโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชำร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้ำพักในช่วงที่มีกำรจัดงำนแฟร์ ฯลฯ ทั งนี เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยันรำคำอีกครั งหลังจำกท่ีได้รับกำรยืนยัน
ห้องพักว่ำงแล้ว 
- แพ็คเกจนี  เหมำะส ำหรับผู้เดินทำงที่ต้องกำรออกแบบเส้นทำงท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีควำมยืดหยุ่นในกำรท่องเที่ยวสูง 
สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ อำทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี  ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตำมที่บริษัทก ำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่ำงๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 
- กรณีท่ีผู้เดินทำง ต้องกำรแวะเที่ยวก่อนเริ่มทริป ท่ำนสำมำรถบินไปถึงล่วงหน้ำได้ก่อน แล้วจึงมำร่วมทริป ตำมรำยละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช ำระค่ำแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สำมำรถขอคืนค่ำเดินทำงคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกกำรเดินทำงในทุกกรณี  
* หำกมีกำรปรับเปลี่ยน สถำนที่เที่ยวชมต่ำงๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตำมท่ีบริษัทก ำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 
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* กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทำงพิกำร หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทำงท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสำรที่ตั งครรภ์จะต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงในกำรเดินทำง เพรำะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 
* หนังสือเดินทำงของท่ำนต้องไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง และต้องมีหน้ำว่ำง 3 หน้ำ เพ่ือใช้ในหำร
ประทับตรำ 
* กำรเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง วันเดินทำง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภำยในวันที่ช ำระเงินค่ำแพ็คเกจทัวร์นั น จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรจอง
และต้องท ำกำรจองใหม่ 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ 
ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำรจลำจล 
เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทั งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำรเจ็บป่วย กำร
ถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ
หรือออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว  

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง, จ ำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่ำงอยู่ 
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