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 เดนิทางชว่งเชา้ของ วนัศุกรท์ี ่20 พฤษภาคม – วนัอาทิตย์ที ่29 พฤษภาคม 2559 

 โปรแกรมด ี จดัอยา่งลงตวั คุม้มาก รวมทัวรพ์าเทีย่ว + รวมทกุอย่างแลว้ (ตาม

รายการ) 

 สะดวกมากมาย ไมต่้องรื้อ จดั และขนย้ายกระเปา๋เดนิทาง 

 เรือส้าราญหร ู CELEBRITY SOLSTICE มีขนาดระวางเรือ 122,000 ตัน มี

ทั้งหมด 16 ชัน้ ห้องอาหารกวา่ 6 หอ้ง (อาหารตะวนัออก, ยุโรป และ อเมรกินั ให้

เลือกสรรค)์ จผุูโ้ดยสารไดก้ว่า 2,850 คน,  สนกุสนานกับกจิกรรมตา่ง ๆ , DUTY 

FREE, CASINO, FITNESS CENTER และ CLUB HOUSE บนเรอื 
 

วนัศุกร์ที ่20 พฤษภาคม 59 
 สนามบินสุวรรณภูมิ – อนิชอน – ซีแอตเทลิ     (- / - / D) 
 
07.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาเตอร์สายการบินโคเรียนแอร์ (KE) 

แถว T ประตูที่ 9 เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ พร้อมคอยอ านวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระ  และเอกสารการเดินทาง
ใหแ้ก่ท่าน 

09.50 น.  เหินฟ้าสู่อินชอน ประเทศเกาหลี โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เท่ียวบินท่ี KE660 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง 20 นาที) 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี แวะเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองซีแอตเทิล อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้
ปลอดภาษี 

18.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองซีแอตเทิล โดยเท่ียวบินท่ี KE019 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
 

********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

 
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา นครซีแอตเทิล ได้รับสมญานามหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 

“The Queen City” หรือแม้แต่ “The Emerald City” เพราะความสวยงามของเมืองท่ีตั้ งอยู่ริมชายฝ่ังมหาสมุทร
แปซิฟิก โดยมีเมาทเ์รนเนียร์ Puget Sound และท่าเรือท่ีสวยสง่าเป็นฉากประกอบท่ีผสมผสานไดอ้ยา่งลงตวั ซีแอต
เทิลยงัเป็นเมืองท่ีเป็นประตูสู่อลาสกา้ เมืองแห่งสายฝน เมืองแห่งเคร่ืองบิน และเมืองแห่งกาแฟ ซีแอตเติลเป็น
เมืองของการก าเนิดกาแฟอยา่ง สตาร์บัค ซ่ึงเป็นกาแฟท่ีดีท่ีสุดของเมืองซีแอตเทิล นครซีแอตเทิล เมืองน้ีตั้งอยูใ่น
รัฐวอชิงตนั รัฐเหนือสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ทิศเหนือติดกบัแคนาดา ตะวนัตกติดมหาสมุทรแปซิฟิค และ
ตอนใตข้า้มรัฐโอเรกอนไปก็คือแคลิฟอร์เนีย รัฐน้ีมีช่ือไม่เป็นทางการอีกช่ือคือ Evergreen State เรียกตามลกัษณะ
ภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขาเขียวชอุ่มตลอดปี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อ
เช็คอินทข้ึ์นเรือส าราญ CELEBRITY SOLSTICE มีขนาดระวางเรือ 122,000 ตนั มีทั้งหมด 16 ชั้น จุดผูโ้ดยสาร



 

 

ได้ 2,850 ท่าน และพนักงาน 1,246 คน ลงทะเลคร้ังแรกเม่ือปีค.ศ. 2011  ห้อง มี 6 ห้องอาหารหลัก , และ
หลากหลายเลาจน์ บาร์, ห้องสมุด, สปา, สระว่ายน ้ าและจากุชช่ี  เป็นตน้ หลงัจากผ่านขั้นตอนการเช็คอิน และ
ตรวจคนเขา้เมืองท่ีท่าเรือแลว้ น าท่านข้ึนสู่บนเรือส าราญแลว้ อิสระให้ท่านเดินส ารวจท่ีตั้งของห้องอาหาร และ
หอ้งบริการต่าง ๆ ของเรือส าราญ เม่ือทางเรือไดป้ระกาศให้มีการซ้อมในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน ท่านจะตอ้งเขา้ร่วม
ในการซอ้มคร้ังน้ีดว้ย โดยท่านตอ้งใส่เส้ือชูชีพท่ีอยูใ่นห้องพกัของท่าน แลว้ไปยงัจุดนดัพบตามหมายเลขท่ีมีบอก
ไวใ้นหอ้งพกั ทั้งน้ีเป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัสากล  

 ***ขอทุกท่านโปรดปฎิบติัตาม !!!*** เพื่อเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซ้อม
ประมาณ 30 นาที)  ส าหรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ เจา้หน้าท่ีของเรือจะน ามาส่งท่ีห้องพกัของท่านภายในวนั
เดียวกนัซ่ึงอาจจะล่าชา้ เพื่อความสะดวกกรุณาจดัเตรียมสัมภาระท่ีจ าเป็นส่วนตวั 1 ใบ ถือติดตวัข้ึนไปบนเรือ  

17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเทยีบเรือเมืองซีแอตเทลิ เพือ่มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิแกน อลาสก้า 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวนัหลงัม้ืออาหารท่านจะไดร่้วม

สนุกกบักิจกรรมต่าง ๆ ของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วมสนุกกบัดิสโกเ้ธค และโชวต่์าง ๆ มากมาย 
 
วนัเสาร์ที ่21 พฤษภาคม 59 
 CRUISING ล่องน่านน า้สากล                             (B / L / D) 

 
รัฐอลาสกา้เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐท่ี 49 ไม่มีอาณาเขตติดกบัรัฐอ่ืน ๆ อยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ  สหรัฐอเมริกาซ้ือดินแดนท่ีเป็นรัฐอลาสก้ามาจากประเทศรัสเซีย 
อลาสกา้เป็นดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติอนังดงาม และยิ่งใหญ่กวา่ท่ีใดในโลก ดว้ยธารน ้ าแข็ง ภูเขา และป่า
ไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผสัไดใ้นทุกความรู้สึกจากการเดินทางไปกบัเรือส าราญของ Royal Caribbean 
International ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก และความบนัเทิงเต็มรูปแบบ เชิญล้ิมรสอาหารชั้นเลิศระดบั
โลก ชมเต็มตากบัโชวสุ์ดอลงัการทุกคืน และร่ืนเริงไปกบัเสียงดนตรี ในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานเต็ม
อารมณ์ จะมีการเดินทางใดท่ีใหป้ระสบการณ์คุณไดม้ากเท่าน้ี ไม่มีอีกแลว้ 
 

เชา้   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย บนเรือท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิงท่ี
หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การออกก าลงักายรับอรุณในตอนเชา้หรือ SUNDANCE จ๊อกก้ิงบนดาดฟ้าของเรือ ฟิต
หุ่นท่ีห้อง FITNESS CENTER เต็มอ่ิมกบัอาหารสไตล์ยุโรป และอาหารนานาชาติ 5 ม้ือต่อวนั ชมการแสดงอนั
อลงัการหลงัมืออาหารทุกคืน หรือช้อปป้ิงสินคา้ท่ีระลึก และแบรนด์ดงั รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้องเพลง และ
เตน้ร า หรือเส่ียงดวงกบั CASINO  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
 หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั 



 

 

ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของหอ้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเรือส าราญ ไม่วา่จะเป็นห้องสปา, ซาวน่าหอ้งอาหาร, ร้าน
ขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือ
ส าราญหรูตามอธัยาศยั กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room   : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment                  : ชมโชวพ์ิเศษ ท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นใน  

  คลบั เลาจน์ บาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหาร และเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ  
ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตามหอ้งอาหารต่าง ๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวนัหลงัม้ืออาหารท่านจะไดร่้วม
สนุกกบักิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วมสนุกกบัดิสโกเ้ธค และโชวต่์าง ๆ มากมาย 

 
วนัอาทติย์ที ่22 พฤษภาคม 59 
 เมืองเคทชิแกน (อลาสก้า)                (B / L / D) 
 
เชา้   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเคทชิแกน มลรัฐอลาสก้า 
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ี

ใหญ่เป็นอนัดับส่ีของรัฐ และเป็นเมืองท่ีรู้จกักันดีของนักท่องเท่ียวท้องถ่ิน และต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสา
แกะสลัก (Totem Poles) ท่ีมากท่ีสุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกนั
ทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีพวกเขาให้
ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคท่ีมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิด
ความเข้าใจผิดท าให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจ านวน
มาก  ปัจจุบันเสาแกะสลักน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่าง ๆ ในอดีต 
เมืองเคทชิเกนเคยได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ใน
อดีตเมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนกัตกปลาและ
กลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ท าให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะ
หนาแน่นไปด้วยนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก จนส่งผลให้ปริมาณ
ปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวนมาก อีกทั้งพื้นท่ีของป่าไมก้็ลดลง
เน่ืองจากประชากรท้องถ่ินท าการตดัไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพัก
รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุก ๆ ปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และประชากรทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะอนุรักษ์ให้เมืองน้ี



 

 

คงไวซ่ึ้งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลงัท่ีมาเท่ียวเมืองน้ีสามารถรับรู้ถึงบรรยากาศใน
ประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากก็น้อย น าท่านเท่ียวชมยา่นไฟแดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นท่ี
ชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยคุต่ืนทอง เป็นยา่นอาคารเก่าท่ีทางเดิน และบา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือล า
ธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานท่ีหาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต แวะเยี่ยม
ชม อ่าวแฮรร่ิง ซ่ีงเป็นสถานท่ีแปลกตาท่ีจะพาคุณออกห่างไกลจากฝูงชน ท่านจะไดย้ินเสียงร้องของสัตวป่์าท่ี
สวยงาม และในช่วงฤดูปลาแซลมอน, หมีด า, นกอินทรี, นกกระสา และแมวน ้ าก็มกัจะพบในบริเวณน้ีดว้ย อิสระ
ให้ข้ึนฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของ
เมืองเคทชิแกน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
หลงัรับประทานอาหาร อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นช้อป
ป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืน ๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนั
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room   : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment                  : ชมโชวพ์ิเศษหลงัม้ืออาหารเยน็ หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล,์  
                                           คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

16.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิแกน เพือ่มุ่งหน้าสู่ เทรซ่ี อาร์ม ฟยอร์ค และท่าเรือเมืองจูโน่  
มลรัฐอลาสก้า 

18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ  (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวนัหลงัม้ืออาหารท่านจะได้
ร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วมสนุกกบัดิสโกเ้ธค และโชวต่์าง ๆ มากมาย 

 
วนัจันทร์ที ่23 พฤษภาคม 59 
 เทรซ่ีอาร์ม ฟยอร์ค – เมืองจูโน่ – เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ – โอลด์ทาวน์ (B / L / D) 

 
06.00 น. เรือส าราญล่องผ่านบริเวณแหล่งฟยอร์ดช่ือดัง TRACY ARM FJORD  

ท่ีมีแนวฟยอร์คไหลและยืดยาวท่ีสวยงาม เกิดจากการงอกและเคล่ือนของแผน่หินใตท้อ้งทะเล นบัเป็นพนั ๆ ปี ชม
ความสวยงามของปลายแหลมแห่งฟยอร์ดอลาสก้า ท่ีหาชมไดย้ากยิ่ง (ชมจากบนเรือส าราญ เรือจะแวะจอดลอย 
และล่องผา่นกลางดงฟยอร์ดเป็นเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) ไดเ้วลาพอสมควรจากนั้น เดินทางต่อไปยงัเมืองจูโน่ เมือง
หลวงแห่งรัฐอลาสก้า 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

เชา้   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้
บริการบนเรือส าราญ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
13.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองจูโน่ มลรัฐอลาสก้า 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ท่ีเต็มไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงามยากท่ีจะหาท่ีใดเปรียบ 
ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติ และวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขา และ
ทะเล ท าให้เป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในช่วงยุคต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลาง
แห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีท่ีมีธารน ้ าแข็งมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงของอลาสก้า ซ่ึงธารน ้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall 
Glacier) เป็นธารน ้ าแข็งท่ี ข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง น าท่านขึ้น
กระเช้าลอยฟ้าที่  เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดข้ึน
กระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท์ โร
เบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งน้ี พบกบัทิวทศัน์ของจูโน่ท่ีลอ้มรอบ
ด้วยขุนเขา นอกจากน้ียงัมี ศูนย์นักท่องเท่ียว ร้านอาหาร บาร์ โรง
ภาพยนตร์ ร้านขายของท่ีระลึก ไวค้อยให้บริการอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall 
Glacier National Park) เพื่อน าท่านเข้าชม ธารน ้าแข็งยักษ์ เมนเดล
ฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซ่ึ งมีความกวา้งประมาณ 1 
ไมล์ มีน ้าแขง็ปกคลุมหนากวา่ 100 ฟุต ท่านจะไดส้ัมผสักบัทุ่งน ้ าแขง็ท่ี
มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นท่ี อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น และเก็บภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตวั เมืองจูโน่  ซ่ึงเรียก
ไดว้า่เป็นเมืองท่า และเมืองหลวงท่ีส าคญัของมลรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 
ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงตน้ ๆ ของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะและน ้ าตกอนั
สวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งข้ึนในยุคต่ืนทอง อลาสกา้ ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และ



 

 

เป่ียมไปดว้ยสีสันสดใส พเิศษสุด!! ให้ทุกท่านได้ลิม้ชิมรสของปูอลาสก้าแท้ ๆ สด ๆ Premium Alaska King Crab 
จากท้องทะเลอลาสก้า พร้อมน า้จิม้ซีฟู้ดส์รสเด็ด 
 
 

 
 
 
 
 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวนัหลงัม้ืออาหารท่านจะไดร่้วม

สนุกกบักิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วมสนุกกบัดิสโกเ้ธค และโชวต่์าง ๆ มากมาย 
22.00 น. เรือล่องออกจากท่าเทยีบเรือเมืองจูโน่ เพือ่มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองสแกกเวย์ อลาสก้า 

หลงัม้ืออาหารค ่า ท่านสามารถเดินเล่นไดต้ามอธัยาศยั หรือ จะเลือกพกัผอ่นบนเรือก็ไดเ้น่ืองจากท่าเทียบเรือจูโน่อยู่
ใกลบ้ริเวณเมือง แต่ท่านตอ้งข้ึนเรือก่อนเวลา 21.00 น.   
 

วนัองัคารที ่24 พฤษภาคม 59 
 เมืองสแกกเวย์ – อลาสก้า อนิไซด์พาสเซจ                      (B / L / D) 
 
เชา้   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองสแกกเวย์ มลรัฐอลาสก้า 
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแกกเวย์ ซ่ึงเป็นเมืองท่า และเป็นปากประตูตอ้นรับผูท่ี้จะเดินทาง

ไปแสวงโชคท่ี “ทุ่งทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) 
ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือราว 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟ
สายไวท์พาส และยูคอนรูต (White Pass and Yukon Railway) 
ท่ีพานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่
มณฑล ยคูอน ของแคนาดา ซ่ึงทุกวนัน้ีเหลือเพียงความทรงจ า 
น าท่านข้ึนสู่ฝ่ังเพื่อออกเดินทางโดยรถมินิบสั เท่ียวชมตวัเมือง
ผา่นยา่นท่ีอยูอ่าศยั ผา่นชม สุสาน GOLD RUSH ผา่นเส้นทาง
รถไฟสายมรณะ และแวะถ่ายรูปวิวทิวทศัน์ตลอดสองขา้งทาง และมุ่งหนา้สู่เหมืองทองในอดีตท่ีน าพานกัแสวง
โชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้า หรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอัน
ทุรกนัดาร ซ่ึงตลอดสองขา้งทางท่ีท่านจะไดพ้บคือความงดงามแห่งธรรมชาติท่ีเหนือค าบรรยาย ไดเ้วลาน าท่าน
กลบัสู่ท่าเรือสแกกเวย ์

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 



 

 

หลงัรับประทานอาหาร น าท่านชมตวัเมืองสแกกเวย ์ซ่ึงอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็ก ๆ 
ท่ีให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืน
ทองไดเ้ป็นอย่างดี ให้ท่านไดช้ม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  

13.30 น.  HELICOPTER GLACIER FLIGHTSEEING & DOG SLEDDING TOUR  
ทวัร์น้ีเป็นทวัร์พิเศษสุดยอดของความประทบัใจ ค่อนขา้งจ ากดัจ านวนคณะ ตอ้งเดินทางแยกกนัเป็นกลุ่ม ๆ หาก
อากาศไม่ดีทัวร์อาจยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยถือความปลอดภัยเป็นหลัก  น าท่านออกเดินทางสู่ลาน
เฮลิคอปเตอร์ พร้อมฟังการสาธิต รับเส้ือกั๊กกันลม และ
รองเท้าบู๊ท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยธารน ้ าแข็ง เปิด
โอกาสให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์อนัแสนมหัศจรรยข์องภูเขา
น ้ าแข็งท่ี สู งตระหง่าน ซ่ึ งนับว่าเป็นประสบการณ์ ท่ี น่า
ประทบัใจอีกรูปแบบหน่ึง (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) จากนั้น
น าท่านสู่แคมป์สุนัขลากเล่ือน พบกับเจ้าหน้าท่ีของศูนย์
บรรยายถึงสุนขั Husky ท่ีแสนฉลาดไดรั้บการฝึกมาเป็นอยา่งดี ตลอดจนนิสัย และการปรับตวัของสุนขัท่ามกลาง
ความหนาวเยน็ การบงัคบัสุนขัลากเล่ือนท่ีมีเทคนิคพิเศษ จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะน าท่านวิ่งไปบนธารน ้ าแข็งชมทศันี
ภาพไปรอบ ๆ โลดแล่นไปบนพื้นน ้าาแขง็ท่ีขาวสะอาดตา สดช่ืน ต่ืนเตน้ และเพลิดเพลินหลุดไปอีกโลกหน่ึง โลก
แห่งธารน ้าแขง็ (ท่านจะใชเ้วลาท่ีแคมป์ ประมาณ 1 ชัว่โมง) จนไดเ้วลาพอสมควร ขอน าท่านกลบัสู่ท่าเรือ   
**(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศทีนั่กบินสามารถน าเคร่ืองเฮลคิอปเตอร์บินออกไปได้)** 
 
 
 
 

 
 
18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือสแกกเวย์เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา หลงัม้ืออาหารค ่า ท่านสามารถเดิน

เล่นไดต้ามอธัยาศยั  
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวนัหลงัม้ืออาหารท่านจะไดร่้วม

สนุกกบักิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วมสนุกกบัดิสโกเ้ธค และโชวต่์าง ๆ มากมาย 
18.30 น. เรือส าราญฯ ล่องผา่นช่องแคบอินไซดพ์าสเซจ เชิญพกัผอ่น ท ากิจกรรม ตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 



 

 

วนัพุธที ่25 พฤษภาคม 59 
 CRUISING ล่องน่านน า้สากล                             (B / L / D) 
 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย บนเรือท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิงท่ี
หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การออกก าลงักายรับอรุณในตอนเชา้หรือ SUNDANCE จอ๊กก้ิงบนดาดฟ้าของเรือ ฟิต
หุ่นท่ีห้อง FITNESS CENTER เต็มอ่ิมกบัอาหารสไตล์ยุโรปและอาหารนานาชาติ 5 ม้ือต่อวนั ชมการแสดงอนั
อลงัการหลงัมืออาหารทุกคืน หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึก และแบรนดด์งั รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้องเพลง และ
เตน้ร า หรือเส่ียงดวงกบั CASINO  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
 หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่

วา่จะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืน ๆ อีก
มากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถ
เลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room   : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment                  : ชมโชวพ์ิเศษหลงัม้ืออาหารเยน็ หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ ต่าง ๆ หลากหลาย 
                                          สไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ  
ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตามหอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวนัหลงัม้ืออาหารท่านจะไดร่้วม
สนุกกบักิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วมสนุกกบัดิสโกเ้ธค และโชวต่์าง ๆ มากมาย 

 
วนัพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม 59 
 เมืองวคิตอเรีย (ประเทศแคนาดา)       (B / L / D) 
 
เชา้   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
 เรือส าราญมุ่งหนา้สู่เกาะวกิตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหวา่งทางถา้โชคดีท่านอาจจะมีโอกาส

เห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนอยูไ่ม่ไกลจากตวัเรือ ซ่ึงฤดูกาลล่องเรือส าราญ เป็นช่วงท่ีสามารถ
เห็นปลาวาฬ และปลาโลมาไดง่้าย 
หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของหอ้งกิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่วา่จะเป็นหอ้งสปา
, ซาวน่าหอ้งอาหาร, ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้



 

 

ท่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบน
เรือส าราญ เช่น 
Public Room   : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment                  : ชมโชวพ์ิเศษหลงัม้ืออาหารเยน็ หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ ต่าง ๆ หลากหลาย 
                                          สไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจ 

17.30 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองวคิตอเรีย ประเทศแคนาดา 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.)  

หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเท่ียวชม "เมืองวกิตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนาม
ว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมือง
หลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหน่ึงของ
ประเทศแคนาดา ท่ีตั้งยูท่างตะวนัตกสุดของประเทศ โดยมีเมือง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมือง
ท่ีมีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของ
ความสะอาด ความปลอดภยั และทิวทศัน์ท่ีมีความงดงามมาก
เมืองหน่ึง วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ส าคญัอนัดบัตน้ๆจากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจ าและดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีกวา่ 3.5 ลา้นคนต่อปี น าท่าน 
แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) ซ่ึง
ภายในมีการจัดแสดงเก่ียวกับประวัติศาสตร์ยุควิกตอเรียน  และเป็นอีกหน่ึงอาคารท่ีถูกก าหนดให้เป็น
โบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา  

น าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตวัอาคารนั้น
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีตอ้งไม่พลาดมาเยอืนเม่ือมีโอกาสมายงัเมืองวกิตอเรีย  



 

 

23.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทยีบเรือเมืองวคิตอเรีย 
23.59 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองวคิตอเรีย เพือ่มุ่งหน้าสู่ท่าเทยีบเรือเมืองซีแอตเทลิ 

 
หมายเหตุ 
ก่อนเรือกลบัเทียบท่าท่ีเมืองซีแอตเทิล ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการ
น ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าเดินทางใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไว้
ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัร
เครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

วนัศุกร์ที ่27 พฤษภาคม 59 
 เมืองซีแอตเทลิ               (B / - / D) 
 
เชา้   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ เทียบท่าที่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล ประเทศ

สหรัฐอเมริกา หลงัจากเจา้หน้าท่ีทางเรือประกาศแจง้เวลา
ออกจากเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว น าทุกท่านเดินทางออกจาก
เรือส าราญ และผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดิน
ทางเขา้เมืองซีแอตเติล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋า
สัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายืนยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ 
บริเวณห้องโถงของท่าเรือ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซี
แอตเทิล น าท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ี ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือว่าเป็นย่านท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในซีแอตเติล  ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดัง , ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และ
เคร่ืองประดบัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) ทาวเวอร์ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1914 
จากนั้นน าท่านชม โบสถ์ประจ าเมืองซีแอตเติล ท่ีมีความสวยงาม และเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ข อ ง ช า ว ซี แ อ ต เ ทิ ล  จ า ก นั้ น น า ท่ า น ช้ อ ป ป้ิ ง อ ย่ า ง จุ ใ จ  Seattle Premium Outlet 
(http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=71) ให้เวลาท่านเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมในราคาพิเศษ
กว่า  125 ร้ าน ค้า  ไม่ ว่ าจะ เป็ น  Armani, UGG Australia, Abercrombie & Fitch, Polo Ralph Lauren, Lacoste, 
Burberry, Vitamin World, Forever 21, Quiksilver, Coach, Samsonite, Swarovski, Kipling, Tumi, Skechers, 
Michael Kors เป็นตน้ (อิสระอาหารกลางวนั เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

 

http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=71


 

 

    พกัที ่SHERATON HOTEL SEATTLE หรือเทยีบเท่า 
 
วนัเสาร์ที ่28 พฤษภาคม 59 
 เมืองซีแอตเทลิ  - อนิชอน                    (B) 
 
 
เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั 
10.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล เพื่อเชคอิน 
14.15 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทยโดยเท่ียวบินท่ี KE020 มุ่งหนา้สู่สนามบินอินชอน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

 
********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารกลางวนั และอาหารเยน็บนเคร่ืองบิน 
 
วนัอาทติย์ที ่29 พฤษภาคม 59 
 อนิชอน – กรุงเทพฯ                                          
 
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี 
19.00 น.  เหินฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน KE659  
22.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
**************************** 
 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ 
ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัภาวะอากาศ ภาวะของสายการบิน ภาษีน า้มันเช้ือเพลงิ ราคาห้องบนเรือ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

 
 



 

 

 
 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
ห้องพกัแบบมีระเบียง (Balcony cabin) 

  

 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการ 
หอ้ง INSIDE ผูใ้หญ่ ท่านละ (พกัหอ้งคู่)     169,900  บาท 
หอ้ง OCEAN VIEW ผูใ้หญ่ ท่านละ (พกัหอ้งคู่)    179,900  บาท 
หอ้ง BALCONY ผูใ้หญ่ ท่านละ (พกัหอ้งคู่)    189,900  บาท 
เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี ท่านละ (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)    159,900  บาท 
พกัเดี่ยวห้อง INSIDE จ่ายเพิม่ 45,000 บาท  //  พกัเดี่ยวห้อง BALCONY จ่ายเพิม่ 60,000 บาท   
 
 



 

 

***หมายเหตุ*** 

 ราคาดังกล่าวต้องเดินทาง 16 ท่านขึน้ไป หากไม่ถึงตามจ านวนจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

 ราคาตั๋วเคร่ืองบิน และค่าบริการ อาจมีการปรับเปลีย่นได้ ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น ราคาน ้ามันดิบที่มีผลต่อสายการ
บิน และเรือส าราญ 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการโดยสายการบินโคเร่ียนแอร์ (ตัว๋กรุ๊ปชั้นประหยดั), ค่าภาษีสนามบิน, ภาษี
น ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าเรือส าราญ CELEBRITY SOLSTICE 7 คืน พร้อมอาหารทุกม้ือ, กิจกรรม และความบนัเทิงต่างๆ บนเรือส าราญ (บาง
กิจกรรมจะตอ้งเสียเงินเพิ่มเติม เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ สปา และซาลอน เป็นตน้) 

 ค่าท่ีพกับนฝ่ัง 1 คืน ตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว และค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และเจ็บป่วย (บมจ.ประกันภยัไทยวิวฒัน์ WORLDWIDE PLUS GOLD) คุ้มครอง

ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล  3,000,000 บาท // ค ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ และสุขภาพ 3,000,000 บาท ส าหรับผูเ้อา
ประกนัภยัอายไุม่เกิน 75 ปี  

 หวัหนา้ทวัร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาแคนนาดา (ในกรณทีีว่ซ่ีาไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่มีการคืนค่าวซ่ีาทุกกรณ)ี 

 ค่า Port Tax / ภาษีท่าเรือในทุกประเทศ และ ค่าทปิบังคับของบนเรือ  

 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  
 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศอเมริกา (ท่านตอ้งท าการยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือ)  
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซกัรีด และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตามแต่จะเห็นสมควร 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (น า้หนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม 2 ใบ)       
 ค่าภาษีเช้ือเพลิง ท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม (ตามขอ้ก าหนดของสายการบิน) 

 

การช าระเงิน  
งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

 



 

 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 

 เม่ือยนืยนัหอ้งพกั และช าระมดัจ าแลว้มีการยกเลิกมากกวา่ 90 วนัก่อนเดินทาง ช าระท่านละ 10,000 บาท 
 89 - 65 วนั เงินมดัจ า (60,000 บาท)  
 64 - 45 วนั 50% ของราคาเตม็  
 44 - 21 วนั 80% ของราคาเตม็  
 ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทาง 100% ของราคาเตม็  

 
หมายเหตุ  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 16 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การ
นดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ ท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการ ท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบก่อน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่านถูกปฎิ
เสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง  

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ  นกัท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

 
ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



 

 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงาน แล้วทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อม
ท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้ม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง (9.75 
น้ิว) + ยาว (21.5 น้ิว) + สูง (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ
หาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชย
ตามน ้ าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋า
ใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 



 

 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
เอกสารยืน่วซ่ีาอเมริกา และ แคนาดา 
ส าหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการยื่นขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพื่อขอยืน่วซ่ีาไดท่ี้ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 
วซ่ีาเพือ่การท่องเทีย่ว : ประเทศแคนาดา 
(ทางบริษทัทวัร์ด าเนินการยืน่ใหแ้ละรวมค่าวซ่ีาแลว้) 
เอกสารใชป้ระกอบการขอวซ่ีา 

1. หนังสือเดินทาง :ตอ้งไม่หมดอายุก่อนวนัท่ีท่านจะเดินทางกลบัประเทศไทย ผูมี้รายช่ืออยู่บนค าร้องตอ้งยื่นหนังสือ
เดินทางของแต่ละท่านดว้ย ) ถา้มีหนงัสือเดินทางมากกวา่ 1 เล่ม ท่านตอ้งยืน่เล่มเก่าดว้ย  

2. พาสปอร์ตตอ้งมีหนา้ประทบัตรา วา่งตั้งแต่  2 หนา้ข้ึนไป 
3. รูปถ่าย : ขนาด 1.37 x  1.77น้ิว จ านวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ถา้ขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกตอ้ง สถานทูตจะไม่

รับค าร้อง 
4. หลกัฐานการเงิน :จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบญัชีเงินฝากทุกประเภท 
5. หลกัฐานการงาน: 
- จดหมายรับรองจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง อายกุารท างานและ เงินเดือน 
- ขา้ราชการ และพนกังานรัฐวสิาหกิจ ตอ้งยืน่เอกสารการอนุมติัใหล้างาน 
- ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้ หรือเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งยืน่เอกสารการจดทะเบียนการคา้พร้อมส าเนา 
- ในกรณีท่ีนกัเรียน/ผูเ้ยาวมี์อายเุกิน 6 ปี ตอ้งยืน่เอกสารจากสถาบนัการศึกษา อนุมติัการหยดุเรียน 
- ในกรณีท่ีผูเ้ยาวอ์ายตุ  ่ากวา่ 16 ปี และเดินทางกบัผูอ่ื้น ตอ้งยื่นเอกสารมอบอ านาจจากบิดามารดา อนุญาตใหเ้ดินทาง
กบัผูอ่ื้นได ้หรือในกรณีท่ีผูเ้ยาวเ์ดินทางกบัผูดู้แล/ผูท่ี้มีอ านาจในการปกครอง ท่านตอ้งยื่นหลกัฐานเพื่อพิสูจน์วา่ท่านมี
อ านาจปกครองผูเ้ยาวน์ั้นแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html

