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ก ำหนดกำรเดนิทำง:  วนัที ่20 – 27 พ.ค. 2564 

SILVER MUSE – VANCOUVER TO SEWARD (ANCHORAGE, ALASKA)  
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

Day 1               แวนคเูวอร ์ แคนาดา 

15.30 น. เชค็-อนิสมัภาระ ที ่ทำ่เรอืเมอืงแวนคูเวอร(์Vancouver),แคนาดา 

***ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นเวลาเรอืออกประมาณ 3 ชัว่โมง*** 

หลงัจากเชค็-อนิ ขึน้บนเรอืแลว้ หลงัจากนัน้ลงทะเบยีนบตัรเครดติการด์ของทา่นกบัทางเรอืที ่

Reception Desk 

18.00 น.    เรอืออกเดนิทางจากทำ่เรอืเมอืงแวนคเูวอร(์Vancouver), 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

 

Day 2               อนิไซด ์พาสเซจ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  ลอ่งเรอืผา่นชอ่งเขาอนัสลบัซับซอ้นชมววิทวิทศัน์ฤดหูนาวทีง่ดงามทีส่ดุของอะลาสกา้ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 

Day 3             เคทชแิกน อลาสกา้ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

08.00  เรอืจอดทีท่ำ่เรอืเมอืงเคทชแิกน (Ketchikan) 

  แวะเทีย่วเมอืงแหง่แซลมอน เพราะทีน่ีเ่ป็นแหลง่ตน้ก าเนดิของปลาแซลมอนของโลก  

14.30  เรอืออกจากทำ่เรอืเมอืงเคทชแิกน (Ketchikan) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 

Day 4               จโูน่ อลาสกา้ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

09.30  เรอืจอดทีท่ำ่เรอืเมอืงจโูน ่(Jeneau, Alaska) 

  เทีย่วสถานทีย่อดฮติธารน ้าแข็ง Mendenhall Glacier ทีใ่หญ่เป็นอนัดับตน้ๆในอเมรกิา 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  
22.00  เรอืออกจากทำ่เรอืเมอืงจโูน ่(Jeneau, Alaska) 

เรอืส ำรำญสดุ Exclusive ระดบั 6 ดำว!!! 



 

Day 5               สแกก๊เวย ์อลาสกา้ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

07.00  เรอืจอดทีท่ำ่เรอืเมอืงสแกก๊เวย ์(Skagway, Alaska) 

  เดนิชมบา้นเรอืนสสีนัสดใสรอบๆ ตวัเมอืงเล็กๆ ทีใ่หบ้รรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก 

16.00  เรอืออกจากทำ่เรอืเมอืงสแกก๊เวย ์(Skagway, Alaska) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 

Day 6               ซติกา อลาสกา้ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

08.30  เรอืจอดทีท่ำ่เรอืเมอืงซติกำ (Sitka, Alaska) 

  ชมวาฬทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และสงิโตทะเลรมิอา่วทีอ่ดุมไปดว้ยอาหารอร่อยๆ  

17.00  เรอืออกจากทำ่เรอืเมอืงสแกก๊เวย ์(Skagway, Alaska) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 

Day 7               ธารน ้าแข็งฮับบารด์ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

08.00  เรอืจอดทีธ่ำรน ำ้แข็งฮบับำรด์ (Hubbard Glacier, Alaska) 

  ชมธารน ้าแข็งสดุอลงัการทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปีอเมรกิาเหนอืและความสวยงามของววิทวิทัศน์ 

12.00  เรอืออกจากธำรน ำ้แข็งฮบับำรด์ (Hubbard Glacier, Alaska)  
ค า่  รับประทานอาหารค า่  

หมายเหต ุ: กอ่นทีท่า่นจะท าการ เชค็-เอา้ท ์ออกจากเรอืในเชา้วนัตอ่มาทา่นตอ้งช าระคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการลอ่งเรอืได ้

ที ่Reception Desk ทา่นสามารถช าระไดด้ว้ย บตัรเครดติหรอืเงนิสด สกลุเงนิบนเรอืเป็นเรท USD 

 

Day 8             ซเีวริด์ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ . 

07.00  เรอืจอดทีท่ำ่เรอืเมอืงซเีวริด์ Seward (Anchorage, Alaska) 

เมอืงทา่เล็กๆ ตดิกบัคาบสมุทร Kenai ซึง่สามารถเดนิทางไดโ้ดยรถยนต ์ 

***หลงัจากนัน้เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ*** 

 

 
-------------------------------------------------------- 
   ** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่น ตอ่หอ้ง ** 
ก ำหนดกำรเดนิทำง : วนัที ่20 – 27 พ.ค. 2564 

*พเิศษ จองภำยใน  31 ม.ีค. 63 รบัสว่นลดทนัท ี50,000 บำท/หอ้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ราคาหอ้งอาจมกีารเปลีย่นกรุณาตรวจสอบราคาอกีครัง้*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบหอ้งพกั       ราคาตอ่ทา่น 

Vista Suite 134,000.- 
Panorama Suite 146,000.- 
Classic Veranda Suite 164,000.- 
Superior Veranda Suite 173,000.- 
Deluxe Veranda Suite 182,000.- 
Silver Suite 256,000.- 
Royal Suite 300,000.- 
Grand Suite 327,000.- 
Owner's Suite 372,000.- 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง ือ่นไขกำรช ำระเงนิ (เมือ่ท ำกำรจอง)  
1. ช ำระเงนิเต็มจ ำนวน หลงัจำกทีท่ำ่นไดท้ ำกำรจองและไดร้บักำรยนืยนัจำกทำงเรอื  
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในกำรยกเลกิทกุกรณ ี
3. ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื 

หมายเหตุ                                                                               

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สัปดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ ่ากว่า 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัด

หยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิ

เหตสุดุวสิัยในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

 

 

 

 

Vista Suite 

 
Panorama Suite 

 
Classic Veranda Suite 

Superior Veranda Suite Deluxe Veranda Suite Silver Suite 

Royal Suite Grand Suite Owner's Suite 



 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 
5. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / *ค่า WIFI  
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 
1. อาหารพเิศษทีท่า่นสั่งเพิม่เตมิกับทางเรอื 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ ค่าซกัรดี คา่โทรศัพท ์ค่าเครือ่งดืม่ ฯลฯ 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
5. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่ง 

6. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 
 
เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หัีวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่น

ทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง

ในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละ

มัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

4.3 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื*** 

***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมร่บัช ำระดว้ยเช็ค*** 

 


