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เดนิทาง 01 – 09พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษสุดพิเศษสุด!!!!!!  FFUULLLL  OOPPTTIIOONN  SSHHOORREE  EEXXCCUURRSSIIOONN  
ขึน้เฮลิคอปเตอร์ขึน้เฮลิคอปเตอร์  ลงเดินบนกลาเซียร์ลงเดินบนกลาเซียร์ ชมยอดภูเขาสูงตระหง่าน ชมยอดภูเขาสูงตระหง่าน  

ล่องเรือชมปลาวาฬล่องเรือชมปลาวาฬ   แมวน า้ สิงโตทะเล แมวน า้ สิงโตทะเล ชมแหล่งนกอินทรีย์หัวขาวชมแหล่งนกอินทรีย์หัวขาว  

น่ังรถ น่ังรถ SSTTRREEEETT  CCAARR  บนเส้นทาง บนเส้นทาง WWHHIITTEE  PPAASSSS เส้นทางนักล่าทองค า เส้นทางนักล่าทองค า  ชมหมู่บ้านอินเดียนแดงชมหมู่บ้านอินเดียนแดง 
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 เดนิทางช่วงเช้าของ วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 09 พฤษภาคม 2558 

 โปรแกรมดี จัดอย่างลงตัว คุ้มมาก รวมทัวร์พาเที่ยว + รวมทุกอย่างแล้ว (ตามรายการ) 

 สะดวกมากมาย ไม่ต้องรือ้ จัด และขนย้ายกระเป๋าเดนิทาง 

 เรือส าราญหรู CELEBRITY SOLSTICE มีขนาดระวางเรือ 122,000 ตัน มีทัง้หมด 16 ชัน้ ห้องอาหารกว่า 
6 ห้อง (อาหารตะวันออก, ยุโรป และ อเมริกัน ให้เลือกสรรค์) จุผู้โดยสารได้กว่า 2,850 คน,  สนุกสนาน
กับกิจกรรมต่าง ๆ , DUTY FREE, CASINO, FITNESS CENTER และ CLUB HOUSE บนเรือ 

 
 

วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 58 
 สนามบนิสุวรรณภูมิ – อินชอน – แวนคูเวอร์      (- / - / D) 
 

07.00 น. คณะเดนิทางพร้อมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาเตอร์สาย
การบนิโคเรียนแอร์ (KE) แถว T ประตูที่ 9 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ พร้อมคอยอํานวยความสะดวกใน
การเช็คสมัภาระ และเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน 

09.50 น.  เหินฟ้าสู่อินชอน ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เท่ียวบินท่ี KE660 บริการอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง 20 นาที) 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี แวะเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองซีแอตเทิล อิสระให้ท่านได้ช้อป
ปิง้สินค้าปลอดภาษี 

18.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองแวนคเูวอร์ โดยเท่ียวบินท่ี KE071 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน  

 

12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิแวนคูเวอร์  ประเทศแคนาดา   
 แวนคเูวอร์เป็นเมืองท่ีสําคญัท่ีสดุของรัฐบริติชโคลมัเบีย  ตัง้อยู่ทางทิศ  ตะวนัตกสดุของแคนาดา เป็น

ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ และเป็นหนึง่ในดินแดนท่ีมีภเูขามากท่ีสดุในทวีปอเมริกาเหนือ ด้วยทําเล
ท่ีตัง้ท่ีอยู่ติดกบัชายฝ่ังทะเล ทําให้เมืองแวนคเูวอร์เปรียบเสมือนประตสูู่แปซฟิิคและเอเชีย แวนคู
เวอร์แม้จะไม่ใช่เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย  (British Columbia) แต่แวนคเูวอร์ก็เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงมากเมืองหนึง่  ด้วยทศันียภาพท่ีสวยงาม มีป่าไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์  โอบล้อมไปด้วยภเูขาและ
ทะเล อากาศอบอุ่นสบายตลอดทัง้ปี ระบบขนส่งขนมวลชนท่ีดีเย่ียม  ทัง้ยงัเป็น เมืองท่ีสะอาดและ
ปลอดภยั ส่งผลให้แวนคเูวอร์เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเต็มไปด้วยนกัท่องเท่ียว  นอกจากนีแ้วนคเูวอร์
ยงัได้รับการโหวตให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสดุเมืองหนึง่ของโลก  
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 หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคเูวอร์ เพ่ือเช็คอินท์ขึน้เรือสําราญ  
CELEBRITY SOLSTICE  หลงัจากผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน และตรวจคนเข้าเมืองท่ีท่าเรือแล้ว ขึน้สู่
บนเรือสําราญแล้ว อิสระให้ท่านเดินสํารวจท่ีตัง้ของห้องอาหาร และห้องบริการต่างๆ ของเรือสําราญ 
เม่ือทางเรือได้ประกาศให้มีการซ้อมในกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน ท่านจะต้องเข้าร่วมในการซ้อมครัง้นี ้
ด้วย โดยท่านต้องใส่เสือ้ชชีูพท่ีอยู่ในห้องพกัของท่าน แล้วไปยงัจดุนดัพบตามหมายเลขท่ีมีบอกไว้ใน
ห้องพกั ทัง้นี ้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัสากล ขอความร่วมมือทกุท่านโปรดปฎิบตัิตาม !!! 
ขนาดระวางเรือ 122,000 ตนั มีทัง้หมด 16 ชัน้ จดุผู้ โดยสารได้ 2,850 ทา่น และพนกังาน  1,246 คน ลงทะเลครัง้แรกเมื่อปีค.ศ. 
2011  ห้อง มี 6 ห้องอาหารหลกั, และหลากหลายเลาจน์ บาร์, ห้องสมดุ, สปา, สระวา่ยนํา้และจากชุช่ี   เป็นต้น , นําทา่นชมสว่น
ตา่งๆ บนเรือและอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั   ทางเรือจดักิจกรรมซ้อมรักษาความปลอดภยั ก่อนเรือออกจากทา่  ซึง่ต้อง
ขอให้ลกูค้าและผู้โดยสารทกุทา่นเข้าร่วมกิจกรรมนี ้เพื่อเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซ้อม
ประมาณ 30 นาที)  สาํหรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ เจ้าหน้าที่ของเรือจะนํามาสง่ที่ห้องพกัของทา่นภายในวนัเดียวกนัซึง่อาจจะ
ลา่ช้า เพื่อความสะดวกกรุณาจดัเตรียมสมัภาระที่จําเป็นสว่นตวั 1 ใบ ถือติดตวัขึน้ไปบนเรือ)  
 

17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเทยีบเรือเมืองแวนคูเวอร์ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิแกน อลาสก้า 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทกุวนัหลงัมือ้

อาหารท่านจะได้ร่วมสนกุกบักิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วม สนกุกบัดิส
โก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

 

วันเสาร์ที่ 02 พฤษภาคม 58 
 CRUISING ล่องน่านน า้สากล                          (B / L / D) 

รัฐอลาสก้าเป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นรัฐท่ี 49 ไม่มีอาณาเขตติดกบัรัฐ
อ่ืน ๆ อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาซือ้ดินแดนท่ีเป็นรัฐอลาสก้ามา
จากประเทศรัสเซีย  อลาสก้าเป็นดินแดนมหศัจรรย์แห่งธรรมชาติอนังดงาม และยิ่งใหญ่กว่าท่ีใดใน
โลก ด้วยธารนํา้แข็ง ภเูขา และป่าไม้อนัอดุมสมบรูณ์ คณุสามารถสมัผสัได้ในทกุความรู้สกึจากการ
เดินทางไปกบัเรือสําราญของ Royal Caribbean International ท่ีพร่ังพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความ
สะดวก และความบนัเทิงเต็มรูปแบบ เชิญลิม้รสอาหารชัน้เลิศระดบัโลก ชมเต็มตากบัโชว์สดุอลงัการ
ทกุคืน และร่ืนเริงไปกบัเสียงดนตรี ในบรรยากาศแห่งความสนกุสนานเต็มอารมณ์ จะมีการเดินทาง
ใดท่ีให้ประสบการณ์คณุได้มากเท่านี ้ไม่มีอีกแล้ว 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
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หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  บนเรือท่านจะได้พบกบั
ความบนัเทิงท่ีหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การออกกําลงักายรับอรุณในตอนเช้าหรือ SUNDANCE 
จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นท่ีห้อง FITNESS CENTER เต็มอิ่มกบัอาหารสไตล์ยโุรปและอาหาร
นานาชาติ 5 มือ้ต่อวนั ชมการแสดงอนัอลงัการหลงัมืออาหารทกุคืน หรือช้อปปิง้สินค้าท่ีระลกึ และแบ
รนด์ดงั รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้องเพลง และเต้นรํา หรือเส่ียงดวงกบั CASINO  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

 หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั 
ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสําราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา , ซาว
น่าห้องอาหาร , ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ ( Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืน  ๆ อีก
มากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั กิจกรรมความบนัเทิงอนั
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room   : บาร์และเลาจน์, ห้องสมดุ, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํา้กนัในทกุคํ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เลน่ใน

คลบั เลาจน์ บาร์ตา่งๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเลน่เกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยนํา้, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี ้ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึง่มีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารตา่งๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทกุวนั 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร
ท่านจะได้ร่วมสนกุกบักิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วม สนกุกบัดิสโก้เธค และ
โชว์ต่าง ๆ มากมาย 

 

วันอาทติย์ที่ 03 พฤษภาคม 58 
 เมืองเคทชิแกน (อลาสก้า)     

    (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเคทชิแกน มลรัฐอ
ลาสก้า 

 หลงัรับประทานอาหาร  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเคทชิเกน  ชมุชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจบุนั
จดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ และเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียวท้องถ่ินและต่างชาติ
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ว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลกั ( Totem Poles) ท่ีมากท่ีสดุในโลก ในอดีตเสาแกะสลกันี ้  ถือเป็น
สญัลกัษณ์ของชนเผ่าพืน้เมืองอเมริกนัทางตอนเหนือ และถือเป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีพวกเขา 

 ให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยคุท่ีมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทําให้คนส่วนใหญ่เผา
เสาเหล่านีเ้ป็นจํานวนมาก  ปัจจบุนัเสาแกะสลกันีเ้ปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสญัลกัษณ์ท่ีใช้เล่า
เร่ืองราวประวตัิความเป็นมาต่างๆ ในอดีต  เมืองเคทชิเกนเคยได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน  
ในอดีตเมืองนีถ้กูจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนกัตกปลาและกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ  ทําให้
ในช่วงฤดรู้อนเมืองนีจ้ะหนาแน่นไปด้วยนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก  จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอน
ลดลงเป็นจํานวนมาก  อีกทัง้พืน้ท่ีของป่าไม้ก็ลดลงเน่ืองจากประชากรท้องถ่ินทําการตดัไม้  เพ่ือมา
สร้างบ้านพกัรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิม่มากขึน้ทกุๆ ปี  ปัจจบุนัทัง้หน่วยงานภาครัฐและประชากร
ท้องถ่ินต่างพยายามท่ีจะอนรัุกษ์ให้เมืองนีค้งไว้ซึง่
บรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่น
หลงัท่ีมาเท่ียวเมืองนี ้  สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศใน
ประวตัิศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย  นําท่านเท่ียวชมย่านไฟ
แดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็น
ท่ีชมุนมุของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยคุตื่นทอง  
เป็นย่านอาคารเก่าท่ีทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลําธารหรือเชิงเขา  มีสถานท่ีประวตัิศาสตร์ 
“บ้านของดอลล่ี ” สถานท่ีหาความสําราญของชายหนุ่มในอดีต  แวะเย่ียมชม อ่าวแฮรร่ิง  ซี่งเป็น
สถานท่ีแปลกตาท่ีจะพาคณุออกห่างไกลจากฝงูชน ท่านจะได้ยินเสียงร้องของสตัว์ป่าท่ีสวยงาม และ
ในช่วงฤดปูลาแซลมอน, หมีดํา , นกอินทรี, นกกระสา และแมวนํา้ ก็มกัจะพบในบริเวณนี ้ ด้วย 
จากนัน้นําท่านไป เก็บภาพสวยงามอย่างใกล้ชิดของ “นํา้ตกสายรุ้ง”   ให้ท่านได้ ด่ืมด่ําในความงาม
ของนํา้ตก 100 ฟตุ ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบ เป็นแหล่งสมบตัิท่ีซอ่นอยู่และเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอย่างดีใน
หมู่ชนพืน้เมือง  อิสระให้ขึน้ฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน  และซือ้ของพืน้เมืองตามอธัยาศยั  พร้อมเก็บภาพ
ความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทํากิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้
อปปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรม
ความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมดุ, ห้องอินเตอร์เน็ต 
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Entertainment : ชมโชว์พเิศษ หลงัมือ้อาหารเย็น หรือ นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายนํา้, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี ้ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทกุวนัหลงัมือ้
อาหารท่านจะได้ ร่วมสนกุกบักิจกรรมต่างๆ ของทางเรือ  หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วม สนกุกบัดิสโก้
เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

16.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิแกน เพื่อมุ่งหน้าสู่ เทรซ่ี อาร์ม ฟยอร์ค และ
ท่าเรือเมืองจูโน่ มลรัฐอลาสก้า 
 

วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 58 
 เทรซ่ีอาร์ม ฟยอร์ค – เมืองจูโน่ – เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ – โอลด์ทาวน์   (B / L / D) 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทํากิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อป
ปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ  

06.00 น. เรือส าราญล่องผ่านบริเวณแหล่งฟยอร์ดช่ือดัง TRACY ARM FJORD  
ท่ีมีแนวฟยอร์คไหลและยืดยาวท่ีสวยงาม เกิดจากการงอกและเคล่ือนของแผ่นหินใต้ท้องทะเล 
นบัเป็นพนัๆ ปี ชมความสวยงามของปลายแหลมแห่งฟยอร์ดอลาสก้า ท่ีหาชมได้ยากยิ่ง (ชมจากบน
เรือสําราญ เรือจะแวะจอดลอยและล่องผ่านกลางดงฟยอร์ดเป็นเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) ได้เวลา
พอสมควรจากนัน้ เดินทางต่อไปยงัเมืองจโูน่ เมืองหลวงแห่งรัฐอลาสก้า 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

13.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองจูโน่ มลรัฐอลาสก้า 
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นําท่านเดินทางสู่เมืองจโูน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ท่ีเต็มไปด้วยทิวทศัน์อนังดงามยากท่ีจะหา
ท่ีใดเปรียบ  ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน  จโูน่ เป็นเมืองท่ี
ตัง้อยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล  ทําให้เป็นเมืองท่ีเข้าถึงได้ยากในทางบก ถกูค้นพบในช่วงยคุตื่น
ทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศนูย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ 
ของรัฐอลาสก้า นอกจากนีย้งัเป็นท่ีท่ีมีธารนํา้แข็งมากท่ีสดุแห่งหนึง่ของอลาสก้า ซึง่มีธารนํา้แข็งเมน
เดนฮอลล์ ( Mendenhall Glacier) เป็นธารนํา้แข็งท่ีขึน้ช่ือว่าสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ นําท่านเดินทางสู่
อทุยานแห่งชาติธารนํา้แข็งเมนเดนฮอลล์  (Mendenhall Glacier National Park) เพ่ือนําท่านเข้าชม
ธารนํา้แข็งยกัษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึง่มีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มี
นํา้แข็งปกคลมุหนากว่า 100 ฟตุ ท่านจะได้สมัผสักบัทุ่งนํา้แข็งท่ีมีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี สมัผสั
บรรยากาศทุ่งนํา้แข็งขนาดใหญ่เต็มพืน้ท่ี อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั ได้เวลานําท่านกลบัสู่ท่าเรือเมืองจโูน่ นํา
ท่านขึน้กระเช้าลอยฟ้าท่ี  เมาท์ โรเบิร์ต ( Mt. 
Robert Tramway) โดยจดุขึน้กระเช้าอยู่บริเวณ
ท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จดุยอดสดุของ เมาท์ โรเบิร์ต  ณ จดุสงูสดุของยอดเขาแห่งนีพ้บกบั
ทิวทศัน์ของจโูน่ท่ีล้อมรอบด้วยขนุเขา  นอกจากนีย้งัมี ศนูย์นกัท่องเท่ียว ร้านอาหาร บาร์ โรง
ภาพยนตร์ ร้านขายของท่ีระลกึ  ไว้คอยให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บ
ภาพเมืองจโูน่ตามอธัยาศยั ได้เวลานําท่านนัง่กระเช้ากลบัลงมา ณ ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่น
ภายในตวั เมืองจโูน่  ซึง่เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีสําคญัของมลรัฐอลาสก้า ตวัเมือง
ตัง้อยู่บริเวณตีนเขาท่ีตัง้ตระหง่านสงูถึง 4,000 ฟตุ ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดกูาลล่องเรือสําราญ 
ท่านจะได้เห็นยอดเขาท่ีปกคลมุด้วยหิมะและนํา้ตกอนัสวยงาม เมืองจโูน่ ถกูก่อตัง้ขึน้ในยคุตื่นทองอ
ลาสก้า ดงันัน้ท่ีน่ีจงึมีตกึรามบ้านช่องประวตัิศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปด้วยสีสนัสดใส  

15.00 น.  นําท่านลงเรือเล็กเพ่ือ  ล่องเรือชมปลาวาฬ แมวน า้ สิงโตทะเล แหล่งนกอินทรีย์หวัล้าน  ฯลฯ 
ชมปลาวาฬหลงัค่อมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของอลาสก้า เน่ืองจากบริเวณนัน้ เป็นแหล่งอาหารจําพวก แพ
ลนตอล ซึง่เป็นอาหารของปลาใหญ่ในท้องทะเล ชมปลาวาฬอย่างใกล้ชิด ด้วยการติดตามจาก
สญัญาณโซน่า ชมแมวนํา้จํานวนมากตามฝ่ังและชายหาด ผ่านแวะชมแหล่งและรังของนกอินทรีย์
หวัโล้น (หรือท่ีบ้านเราเรียกอินทรีย์นกหวัขาว) โดยใช้เวลาท่องเท่ียวล่องเรือชมปลาวาฬประมาณ 
3.5 ชัว่โมง 
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18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร
ท่านจะได้ร่วมสนกุกบักิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วม สนกุกบัดิสโก้เธค และ
โชว์ต่าง ๆ มากมาย 

22.00 น. เรือล่องออกจากท่าเทยีบเรือเมืองจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองสแกกเวย์ อลาสก้า 
หลงัมือ้อาหารค่ํา ท่านสามารถเดินเล่นได้ตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกพกัผ่อนบนเรือก็ได้ เน่ืองจากท่า
เทียบเรือจโูน่อยู่ใกล้บริเวณเมือง แต่ท่านต้องขึน้เรือก่อนเวลา 21.00 น.   
 

วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 58 
 เมืองสแกกเวย์          (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองสแกกเวย์ มลรัฐอลาสก้า 
 หลงัรับประทานอาหาร  นําท่านเดินทางสู่ เมืองสแกกเวย์  ซึง่

เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตตู้อนรับผู้ ท่ีจะเดินทางไป
แสวงโชคท่ี “ทุ่งทองคลอนไดค์ ”(Klondike Gold Fields) ใน
เขตประเทศแคนาดาเม่ือ 

 ราว 100ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยคูอนรูต 
(White Pass and Yukon Railway) ท่ีพานกัแสวงโชค
เดินทางตดัข้ามขนุเขา และหบุเหว เข้าสู่มณฑล ยคูอน ของ
แคนาดา ซึง่ทกุวนันีเ้หลือเพียงความทรงจํา  นําท่านขึน้สู่ฝ่ังเพ่ือออกเดินทางโดย STREET CAR บน
เส้นทางรถไฟสายไวท์พาส  เท่ียวชมตวัเมืองผ่านย่านท่ีอยู่อาศยั ผ่านชม สสุาน GOLD RUSH, ผ่าน
เส้นทางรถไฟสายมรณะ และแวะถ่ายรูปวิวทิวทศัน์ตลอดสองข้างทาง  และมุ่งหน้าสู่เหมืองทองใน
อดีตท่ีนําพานกัแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยคูอนของแคนาดาเพ่ือแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือ
เดินเท้าผ่านธรรมชาติอนัทรุกนัดาร และโหดร้ายทารุณ  โดยรถไฟจะวิ่งขึน้สู่จดุสงูสดุท่ีเกือบ 3,292 
ฟิต ซึง่ตลอดสองข้างทางท่ีท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติท่ีเหนือคําบรรยาย  ได้เวลานํา
ท่านกลบัสู่ท่าเรือสแกกเวย์ 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
 

นําท่านชมตวัเมืองสแกกเวย์ ซึง่อยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านัน้ เมืองเล็กๆ ท่ีให้
บรรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก  แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยงัคงรักษาสภาพเมือง
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ในยคุตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชัน้ ร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีทาสีสนัสดใส  อิสระให้
ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  
 

14.30 น.  Skagway by Helicopter Glacier Flightseeing Tour  
นําท่านสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ และต่ืนเต้นไปกบัการ นัง่เฮลิคอปเตอร์  ชมความงดงามของ 
Glacial ชมยอดภเูขาสงูตระหง่าน และธารนํา้แข็งอนัสวยงาม ท่ีเป็นสีเธอควอสท่ีก่อเกิดขึน้อย่าง
มหศัจรรย์ แวะลงไปเดินบนกลาเซียร์ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของเฮลิคอปเตอร์ พาเราเดินไปเป็นกลุ่ม ๆ 
ชมวิวทิวทศัน์ท่ีรอบล้อมไปด้วยภเูขานํา้แข็ง ท่ีท่านจะได้สมัผสัจากการบินในครัง้นี ้โดยใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง   

**(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศที่นักบินสามารถน าเคร่ืองเฮลิคอปเตอร์บินออกไปได้)** 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร
ท่านจะได้ร่วมสนกุกบักิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วม สนกุกบัดิสโก้เธค และ
โชว์ต่าง ๆ มากมาย 

18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือสแกกเวย์เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา 
หลงัมือ้อาหารค่ํา ท่านสามารถเดินเล่นได้ตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกพกัผ่อนบนเรือก็ได้ เน่ืองจากท่า
เทียบเรือจโูน่อยู่ใกล้บริเวณเมือง แต่ท่านต้องขึน้เรือ 1 ชัว่โมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า 

 

วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 58 
 CRUISING ล่องน่านน า้สากล                          (B / L / D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  บนเรือท่านจะได้พบกบั
ความบนัเทิงท่ีหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การออกกําลงักายรับอรุณในตอนเช้าหรือ SUNDANCE 
จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นท่ีห้อง FITNESS CENTER เต็มอิ่มกบัอาหารสไตล์ยโุรปและอาหาร
นานาชาติ 5 มือ้ต่อวนั ชมการแสดงอนัอลงัการหลงัมืออาหารทกุคืน หรือช้อปปิง้สินค้าท่ีระลกึ และ
แบรนด์ดงั รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้องเพลง และเต้นรํา หรือเส่ียงดวงกบั CASINO  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

 หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั 
ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสําราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา , ซาว
น่าห้องอาหาร , ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ ( Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืน  ๆ อีก
มากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั กิจกรรมความบนัเทิงอนั
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room   : บาร์และเลาจน์, ห้องสมดุ, ห้องอินเตอร์เน็ต 
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Entertainment : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํา้กนัในทกุคํ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เลน่ใน
คลบั เลาจน์ บาร์ตา่งๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเลน่เกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยนํา้, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี ้ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึง่มีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารตา่งๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทกุวนั 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร
ท่านจะได้ร่วมสนกุกบักิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเส่ียงโชคกบัคาสิโน ร่วม สนกุกบัดิสโก้เธค และ
โชว์ต่าง ๆ มากมาย 

 
 

วันพฤหสับดีที่ 07 พฤษภาคม 58 
 เมืองวิคตอเรีย (ประเทศแคนาดา)       (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

 เรือสําราญมุ่งหน้าสู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางถ้าโชคดีท่าน
อาจจะมีโอกาสเห็นฝงู ปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต  ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตวัเรือ  ซึง่ฤดกูาล
ล่องเรือสําราญ เป็นช่วงท่ีสามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย 
หลงัรับประทานอาหาร  ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสําราญ ไม่
ว่าจะเป็นห้องสปา , ซาวน่าห้องอาหาร , ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ ( Duty Free) และส่วน
สนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
  ห้องอาหารซึง่เปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร หรือห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
  ชมโชว์พเิศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํา้กนัตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั, 

เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์ 
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  ผ่อนคลายอารมณ์กบัห้องสปา Spa, Fitness Center, Gym (บางรายการอาจมีค่าใช้จ่าย
เพิม่เติม) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทํากิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจ 

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

18.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา 
 นําท่านเท่ียวชม "เมืองวิกตอเรีย"  (Victoria) อีกหนึง่เมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น 
"เมืองแห่งสวน" ( City of Gardens) อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย ( British 
Columbia) รัฐหนึง่ของประเทศแคนาดา ท่ีตัง้ยู่ทางตะวนัตกสดุของประเทศ  โดยมีเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในรัฐคือเมือง "แวนคเูวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีขึน้ช่ือใน
เร่ืองของความสะอาด ความปลอดภยั  และทิวทศัน์ท่ีมีความงดงามมากเมืองหนึง่ วิกตอเรียจงึมกั
ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคญัอนัดบัต้นๆจากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจําและ
ดงึดดูนกัท่องเท่ียวท่ีมีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี นําท่านแวะถ่ายรูปกบัพพิธิภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ปราสาท
เครคดารอค  (Craigdarroch Castle Historical Museum) ซึง่ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ยคุวิกตอเรียน  และเป็นอีกหนึง่อาคารท่ีถกูกําหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติของ
แคนาดา  

 
นําท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย  (British Columbia Parliament Buildings) 
โดยตวัอาคารนัน้ตัง้อยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี  1893 -1896 
ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีต้องไม่พลาดมาเยือนเม่ือมีโอกาสมายงัเมืองวิกตอเรีย  
 

23.15 น. น าท่านเดนิทางสู่ท่าเทยีบเรือ เมืองวิคตอเรีย 
23.59 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองวิคตอเรีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทยีบเรือเมืองซีแอตเทลิ 

หมายเหตุ 
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ก่อนเรือกลบัเทียบทา่ที่เมืองซีแอตเทิล ในเย็นวนันีท้า่นจะได้รับป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ  ซึง่เป็นตวักําหนดลาํดบัการนํากระเป๋าลง
จากเรือ ทา่นจะต้องจดักระเป๋า เดินทางใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง  โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเลก็  
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของทา่นไปตัง้แตก่ลางดกึ  และบญัชีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ  จะถกูสง่มาให้ทา่น
ตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวนัรุ่งขึน้ สาํหรับทา่นท่ีต้องการชําระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จคา่ใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิต
ที่ทา่นได้ให้หมายเลขไว้ในวนัท่ีทา่นเช็คอินโดยอตัโนมตัิ 
 
 

วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 58 
 เมืองซีแอตเทลิ         (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ เทยีบท่าที่ท่าเรือเมืองซีแอตเทลิ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลงัจากเจ้าหน้าท่ีทางเรือประกาศแจ้งเวลาออกจากเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นําทกุท่านเดินทางออกจาก
เรือสําราญ และผ่านพธีิการตรวจลงตราหนงัสือเพ่ือเดินทางเข้าเมืองซีแอตเติล  ณ บริเวณท่าเรือ 
พร้อมรับกระเป๋าสมัภาระ ซึง่ทกุท่านจะต้องมายืนยนัระบรัุบด้วยตนเอง ณ  บริเวณห้องโถงของ
ท่าเรือ  จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองซีแอตเทิล นําท่านสมัผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ี  ไพโอเนียร์ 
สแควร์ (Pioneer Square) ซึง่ถือว่าเป็นย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในซีแอตเติล  ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดง
งานศิลปะของศิลปินช่ือดงั, ห้องอาหาร, ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย  นําท่านแวะถ่ายรูป
กบั สมิท ทาวเวอร์ ( Smith Tower) ทาวเวอร์ท่ีสร้างขึน้ใน ปี ค.ศ. 1914 จากนัน้นําท่านชม  โบสถ์
ประจําเมืองซีแอตเติล ท่ีมีความสวยงามและเป็นสถานท่ีประกอบพธีิกรรมทางศาสนาของชาวซีแอต
เทิล  

10.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล เพ่ือเชคอิน  
14.15 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทยโดยเท่ียวบินท่ี KE020 มุ่งหน้าสู่สนามบินอินชอน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารกลางวนั และอาหารเย็นบนเคร่ืองบิน 
 

วันเสาร์ที่ 09 พฤษภาคม 58 
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 อินชอน – กรุงเทพฯ                                          
 

17.55 น. เดินทางถึงสนามบิน อินชอน ประเทศเกาหลี 
19.15 น.  เหินฟ้ากลบัสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยเท่ียวบิน KE659  
23.15 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**************************** 
โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับภาวะอากาศ ภาวะของสายการบนิ ภาษีน า้มันเชือ้เพลิง ราคาห้องบนเรือ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

 
 
 
 

 
 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) 

  
 

 
 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin) 

  

 
 

อัตราค่าบริการ 
ห้อง INSIDE ผู้ใหญ่ ท่านละ (พกัห้องคู่)     119,900  บาท  
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ห้อง BALCONY ผู้ใหญ่ ท่านละ (พกัห้องคู่)     149,900  บาท  
เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี ท่านละ (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    115,000 บาท  
พักเดี่ยวห้อง INSIDE จ่ายเพิ่ม 30,000 บาท  //  พักเดี่ยวห้อง BALCONY จ่ายเพิ่ม 40,000 บาท   
***ราคาดังกล่าวต้องเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป หากไม่ถงึตามจ านวนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม*** 

 
อัตราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป–กลบั ชัน้นกัทอ่งเท่ียวโดยสายการ โดยสายการบินโคเร่ียนแอร์  (ตัว๋กรุ๊ปชัน้ประหยดั) , คา่ภาษีสนามบนิ , 

ภาษีนํา้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่เรือสําราญ CELEBRITY SOLSTICE 7 คืน พร้อมอาหารทกุมือ้, กิจกรรม และความบนัเทิงตา่งๆ บนเรือสําราญ   
(บางกิจกรรมจะต้องเสียเงินเพิ่มเตมิ เชน่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, สปา และซาลอน เป็นต้น ) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเท่ียว, คา่เข้าชมสถานท่ีตามระบุ 

 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง และเจ็บป่วย (บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์) คุ้มครองประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 
2,000,000 บาท สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ18 – 70 ปี // 1,000,000 บาท สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอายนุ้อยกวา่ 18 ปี และคา่
รักษาพยาบาล 2,000,000 บาท  

 เจ้าหน้าท่ี (หวัหน้าทวัร์คนไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนนาดา (ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่มีการคืนค่าวีซ่าทุกกรณี) 

 ค่า Port Tax / ภาษีท่าเรือในทุกประเทศ และ ค่าทปิบังคับของบนเรือ  

 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่วีซา่เข้าประเทศอเมริกา (ทา่นต้องทําการย่ืนวีซา่ด้วยตวัเอง เน่ืองจากต้องสแกนลายนิว้มือ)  

 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง  ๆ (เช่น คา่โทรศพัท์, คา่อินเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด และอื่น ๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ)  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ทิปพนกังานบนเรือ ตามแตจ่ะเห็นสมควร (เชน่พนกังานเสริฟ และพนกังานทําความสะอาดห้องของทา่น เป็นต้น) 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

 คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบนิกําหนด (น า้หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)       

 คา่ภาษีเชือ้เพลิง ท่ีทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิ (ตามข้อกําหนดของสายการบนิ)  
 

การช าระเงนิ  
งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนัง่จ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัได้รับการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
งวดท่ี 2 : ชําระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั ลว่งหน้าก่อนออกเดินทาง 
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การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
 เม่ือยืนยนัห้องพกั และชําระมดัจําแล้วมีการยกเลิกมากกวา่ 90 วนัก่อนเดินทาง ชําระท่านละ 10,000 บาท 

 75 - 45 วนั 30% ของราคาเตม็  

 44 - 29 วนั 50% ของราคาเตม็  

 28 - 15 วนั 80% ของราคาเตม็  

 ภายใน 14วนัก่อนการเดินทาง 100% ของราคาเตม็  
 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางใน กรณีท่ีมีผู้ เดนิทางตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้า 
อยา่งน้อย 30 วนั ก่อนการเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบนิ  การ
นดัหยดุงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางไว้ให้ได้มากท่ีสดุ 

 เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวนีเ้ป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถ ท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีทา่นปฎิเสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในการใช้บริการ ท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้น ทา่นได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อน 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ หากทา่นถกูปฎิเสธวีซา่และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชําระ มาแล้ว  หากทา่น
ถกูปฎิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง  

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวีซา่ และไมคื่นทกุกรณี 

 ในกรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน ) เดนิทางกบัคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบ หากทา่น
ถกูปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกต ิ นกัทอ่งเท่ียวใช้หนงัสือเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สี
เลือดหม ู

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แล้ว ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดนิทางได้  
 กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ทา่นละ 2 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand carry) นํา้หนกัไมเ่กิน 7 กก.  
 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป -กลบั  หากทา่นต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ  

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผู้ กําหนด  ซึง่ทางบริษัทฯ  ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และใน
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กรณีท่ียกเลิกการเดนิทาง  ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว  ผู้ เดนิทางต้องรอ  Refund ตามระบบของสายการบนิ
เทา่นัน้ (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถทําการ Refund ได้เทา่นัน้) 

 ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ  เชน่ เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยนัวา่ทวัร์
นัน้ๆ ยืนยนัการเดนิทาง แนน่อน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ด้รับการยืนยนัจากพนกังาน  แล้วทวัร์นัน้ยกเลิก 
บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศได้  

 เม่ือทา่นจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น  
 
กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบนิ เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามนําตดิตวัขึน้บนเคร่ืองบนิโดยเดด็ขาด  
 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํา้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง้ โดยจะอนญุาตให้ถือขึน้เคร่ืองได้ไมเ่กิน  10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑ์ละไมเ่กิน 100 ml. แล้วใสร่วมเป็นท่ีเดียวกนัในถงุใส
พร้อมท่ีจะสําแดงตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ  ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สินค้าปลอดภาษีจากสนามบนิ  จะต้องปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เท่ียวบนิ จงึสามารถนําขึน้เคร่ืองได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด  

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิ  คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรียกเก็บคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บนิท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได้ หาก นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางเกินกวา่ท่ีสายการบนิกําหนด  

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้  ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75 
นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ  นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากวา่มาตราฐานได้  
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบนิ  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระ ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน  

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้เคร่ืองบนิ (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคา่ทกุชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสญูหาย สายการ

บนิจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเทา่นัน้ ซึง่จะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คณูด้วยนํา้หนกักระเป๋าจริง ทัง้นี ้
จะชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันัน้จงึ
ไมแ่นะนําให้โหลดของมีคา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสญูหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) ซึง่อยูใ่นความความรับผิดชอบ
ของหวัหน้าทวัร์ โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางท่ีบริษัททวัร์ได้จดัทําให้ลกูค้าจะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
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ใหญ่สญูหาย อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคา่เสียหายให้ทา่น โดยชดใช้ตามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ นัน่
หมายถึงจะชดเชยตามนํา้หนกักระเป๋า คณู ด้วยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กิโลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไมค่วรโหลดของมีคา่ทกุ
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสญูหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคา่เสียหายตามรายระเอียด
ข้างต้นเทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายให้ทา่นได้ ดงันัน้ทา่น
ต้องระวงัทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น 
 

เอกสารยืน่วซ่ีาอเมริกา และ แคนาดา 
ส าหรับการยืน่วซ่ีาประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของ
ทางสถานฑูต ท่านสามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพื่อขอยืน่วซ่ีาไดท่ี้ 
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  

วซ่ีาเพือ่การท่องเทีย่ว : ประเทศแคนาดา 
(ทางบริษทัทวัร์ด าเนินการยืน่ใหแ้ละรวมค่าวซ่ีาแลว้) 

เอกสารใชป้ระกอบการขอวซ่ีา 
1. หนงัสือเดินทาง :ตอ้งไม่หมดอายกุ่อนวนัท่ีท่านจะเดินทางกลบัประเทศไทย ผูมี้รายช่ืออยูบ่นค าร้องตอ้ง

ยืน่หนงัสือเดินทางของแต่ละท่านดว้ย ( ถา้มีหนงัสือเดินทางมากกวา่ 1 เล่ม ท่านตอ้งยืน่เล่มเก่าดว้ย  
2. พาสปอร์ตตอ้งมีหนา้ประทบัตรา วา่งตั้งแต่  2 หนา้ข้ึนไป 
3. รูปถ่าย :ขนาด 1.37 x 1.77 น้ิว จ านวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ถา้ขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกตอ้ง 

สถานทูตจะไม่รับค 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 ตอ้งยืน่เอกสารมอบอ านาจจากบิดามารดา อนุญาต

ใหเ้ดินทางกบัผูอ่ื้นได ้หรือในกรณีท่ีผูเ้ยาวเ์ดินทางกบัผูดู้แล/ผูท่ี้มีอ านาจในการปกครอง ท่านตอ้งยืน่
หลกัฐานเพ่ือพิสูจน์วา่ท่านมีอ านาจปกครองผูเ้ยาวน์ั้นแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

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

