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(สัมผัสดนิแดนแห่งขัว้โลกเหนือ) 
แวนคูเวอร์ – เคทชิแกน – จูโน – สแกกเวย์ – กลาเซียร์เบย์ –  

คอลเลจฟจอร์ด – แอนเคอเรจ  
 พเิศษ.....พกัแวนคูเวอร์ 1 คืน และแอนเคอเรจ 1 คืน    
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 เดนิทาง 26 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2558 

    เร่ิมต้น 139,990 
 โปรแกรมท่ีจดัอยา่งลงตวั ได้พกัผอ่นเตม็ท่ี พร้อมรวมทวัร์พาเท่ียวทกุพอร์ท  
 สะดวกสบาย ไมต้่องขนย้าย รือ้ จดั กระเป๋าเดนิทาง  
 เรือสําราญหรู Coral Princess Cruise ขนาดระวางเรือ 91,627 ตนั จผุู้ โดยสารได้กวา่ 1,900 คน  
 เรือสําราญทัง้หมด 16 ชัน้ ห้องอาหารกวา่ 10 ห้อง บริการทัง้อาหารตะวนัออก, ตะวนัตก, ยโุรป และ อเมริกนั 

ให้ทา่นได้เลือกรับประทานแบบเตม็อิ่ม  
 สนกุกบักิจกรรมและ Club House บนเรือ 

เพียงกรุ๊ปเดียวเท่าน้ัน!!! ที่น่ังจ านวนจ ากัด...จองก่อน...มีสิทธ์ิก่อน 
 

รัฐอลาสก้าเป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นรัฐท่ี 49 ไมมี่อาณาเขตตดิกบัรัฐอ่ืน ๆ อยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาซือ้ดนิแดนท่ีเป็นรัฐอลาสก้ามาจากประเทศรัสเซียเม่ือวนัท่ี 

30 มีนาคม ค.ศ. 1867 
 

วันอังคารท่ี 26 พ.ค. 2558  กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – นาริตะ – ซีแอตเตลิ – แวนคูเวอร์  
04.30 น. พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ  ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ  ท่ีเคาน์เตอร์เชคอินแถว N (N8-19) ประตทูางเข้าท่ี 7 

อาคารผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิเดลตา (DELTA AIRLINES)  
07.00 น. ออกเดนิทางไปสูก่รุงโตเกียว  สนามบนินาตติะ (NRT) ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบนิ DL0585  
15.00 น. ถึงสนามบนินาริตะ แวะเปล่ียนเคร่ืองบนิสูเ่มืองซีแอตเทิล  
16.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินาริตะ สูส่นามบนิซีแอตเทิล (SEA) โดยเท่ียวบนิ DL0166 

********* บนิข้ามเส้นแบง่เขตเวลาสากล ******* 
09.50 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานนานาชาตซีิแอตเตลิ (SEA) ประเทศสหรัฐอเมริกา  แวะเปล่ียนเคร่ืองบนิสู่

เมืองแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา 
11.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิซีแอตเตลิ โดยเท่ียวบนิ  DL4849 
12.05 น. ตามเวลาท้องถ่ิน ซึง่ช้ากวา่ประเทศไทย 15 ชัว่โมง ถึงสนามบนิแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา จากนัน้

ผา่นพิธีการตรวจหนงัสือเดนิทาง และศลุกากร ก่อนนําทา่นโดยสารรถโค้ชปรับอากาศสู่ ภตัตาคาร 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
บา่ย นําทา่นชมเมืองแวนคเูวอร์ แหง่รัฐบริทิช โคลมัเบีย ท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี ้

เป็นเมืองท่ีมีความสมบรูณ์ของธรรมชาตท่ีิสวยงาม นําทา่นชมยา่นชมุชนแรกของแวนคเูวอร์ได้แก่ แก๊ส
ทาวน์ (Gas Town) ท่ีได้รับการบกุเบกิโดย Gass Jack Deighton ผู้ ริเร่ิมการค้าเปิดร้านขายเบียร์จน
เป็นท่ีนิยมดงึดดูผู้คนซึง่เป็นคนงานในโรงเล่ือยจนเกิดเป็นชมุชนขึน้ ชม นาฬิกาไอนํา้  ท่ีเป็นเรือนแรก

ของโลก  
 

จากนัน้นําทา่นชมสวนสาธารณะสแตนเลย์ หรือ Stanley Park ท่ีได้ถกูจดัให้อยูใ่นอนัดบัท่ี 16 ของ
สวนสาธารณะ หรือพาร์คท่ีดีท่ีสดุในโลก และอนัดบัท่ี 6 ของอเมริกาเหนือ เป็นสวนสาธารณะท่ีใหญ่
ท่ีสดุในแคนาดาท่ีคงความเป็นป่าไม้ทางธรรมชาตเิตม็ไปด้วยไม้ใหญ่ความสงูถึง 76 เมตรกวา่ห้าแสน
ต้น และท่ีดงึดดูความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียวนอกเหนือจากป่าไม้ธรรมชาตทิัว่ไปได้แก่อนสุาวรีย์ต้นเสา
แกะสลกัของชาวอินเดียแดงท่ีเรียกวา่ Totem Poles ให้ทา่นเก็บบนัทกึภาพไว้เป็นท่ีระลกึ 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
 พกัท่ีโรงแรม PAN PACIFIC HOTEL VANCOUVER หรือเทียบเทา่ 
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วันพุธที่ 27 พ.ค. 2558   แวนคูเวอร์ – เช็คอินลงเรือส าราญ Coral Princess 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเช้า นําทา่นเดนิทางไปชม สะพานแขวนคาปิลาโน  สะพานไม้แขวนท่ียาวท่ีสดุของแคนาดา 

มีความยาวถึง 230 ฟตุ ขงึเช่ือมโยงสองฝ่ังฟากเขาทอดข้ามเหวลกึเสมือนเดนิอยูเ่หนือยอดไม้ ให้ทา่น

ได้รับความประทบัใจในความสวยงามตามธรรมชาต ิ 
ตอ่จากนัน้นําทา่นไปชมสถานเพาะพนัธุ์ปลาแซลมอน ณ Capilano Salmon Hatchery ท่ีตัง้อยู่
บริเวณแมนํ่า้คาปิลาโน  ภายในอทุยาน Capilano River Regional Park เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอด
นิยมอีกแหง่หนึง่ซึง่มีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวแวะมาเยือนกวา่ 4 แสนคนตอ่ปี ทา่นจะมีโอกาสได้ชมพร้อม
ไปกบัการเรียนรู้ถึงพฒันาการของปลาแซลมอน เร่ิมจากการฟักไขเ่ป็นลกูปลาในบอ่อนบุาลก่อนท่ีจะ
ถกูปลอ่ยลงแมนํ่า้ในฤดใูบไม้ผลิ หากอยูใ่นชว่งฤดกูารวางไข ่ทา่นจะมีโอกาสได้ชมแซลมอนสีแดง
สดใสท่ีพยายามวา่ยทวนกระแสนํา้เพ่ือวางไข ่ณ บริเวณต้นนํา้ นิทรรศการตา่ง ๆ ท่ีถกูจดัขึน้ในสถาน
เพาะพนัธุ์ปลาแซลมอนแหง่นีจ้ะเปล่ียนแปลงไปตามฤดกูาล บางชว่งเวลาทา่นจะได้ชมการจดัแสดง
ลกูปลาแซลมอน และเทราท์ในบอ่อนบุาล หรือในบางชว่งเวลาทา่นจะมีโอกาสได้ชมปลาแซลมอนวา่ย
ผา่นบนัไดโจนหลงักลบัจากการวางไขจ่ากบอ่หนึง่สูบ่อ่ถดัไป หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูต่วั
เมืองแวนคเูวอร์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย หลงัอาหารกลางวนั นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรือฯ  เพ่ือเชคอินลงเรือสําราญ Coral Princess 
16.30 น. เรือสําราญ Coral Princess ออกจากทา่เทียบเรือแวนคเูวอร์ มุง่สูอ่ลาสก้า ในเส้นทางท่ีจะแวะเมือง

เคทชิแกนเป็นเมืองแรก 
 ทา่นสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึง่มีบริการตลอด 24 ช.ม. ตาม

ห้องอาหารตา่งๆ โดยเรือจะแจ้งให้ทา่นทราบผา่น Cruise Newsletter ทกุวนั 
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วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2558  At Sea 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess  

อิสระให้ทา่นพกัผอ่นบนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เลน่ในคลบั เลาจน์ หรือทํากิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไมว่า่จะเป็น ช้อป
ปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีทา่นสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เชน่ 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมดุ, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไมซํ่า้กนัในทกุค่ําคืน) หรือจะเลือกนัง่เลน่ใน
คลบั เลาจน์ บาร์ตา่งๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดสิโก้เธค, ห้องเลน่เกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยนํา้, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึง่มีบริการตลอด 24 ช.ม. ตาม
ห้องอาหารตา่งๆ โดยเรือจะแจ้งให้ทา่นทราบผา่น Cruise Newsletter ทกุวนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ห้องอาหารบน เรือสําราญ Coral Princess (ทา่นสามารถเลือก
รับประทานอาหารกลางวนัในห้องอาหารหลากหลายในเรือสําราญแหง่นี)้ 
ทางเรือจดักิจกรรมซ้อมขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยั ซึง่ต้องขอให้ลกูค้าและผู้ โดยสารทกุทา่นเข้า
ร่วมกิจกรรมนี ้เพ่ือเป็นการเตียมตวัในการเดนิทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซ้อมประมาณ 
30 นาที และไมน่า่เบื่อ) จากนัน้อิสระให้ทา่นพกัผอ่นในเรือสําราญตามอธัยาศยั 

 

แนะนํา.....ให้ทา่นเตรียมชดุวา่ยนํา้และรองเท้าผ้าใบเพ่ือออกกําลงักายในห้องฟิตเนสซึง่สามารถ
มองเห็นทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
หลงัอาหาร  อิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย  
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วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2558  เมืองเคทชิแกน – เมืองจูโน่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess  
06.30 น. เรือจอดเทียบทา่ ทา่เรือเคทชิแกน 

 
08.00 น. นําทา่นสู่ เมืองเคทชิเกน  ชมุชนแหง่แรกของรัฐอลาสก้า ปัจจบุนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ  

และเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีของนกัทอ่งเท่ียวท้องถ่ินและตา่งชาตวิา่  เป็นเมืองแหง่เสาแกะสลกั ( Totem 
Poles) ท่ีมากท่ีสดุในโลก  นําทา่นชม Totem Bight State Park (KTN100)  ในอดีตเสาแกะสลกันี ้ ถือ
เป็นสญัลกัษณ์ของชนเผา่พืน้เมืองอเมริกนัทางตอนเหนือ และถือเป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีพวกเขา
ให้ความเคารพ แตต่อ่มาในยคุท่ีมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์  เกิดความเข้าใจผิด  ทําให้คนสว่นใหญ่เผา
เสาเหลา่นีเ้ป็นจํานวนมาก  ปัจจบุนันีเ้สาแกะสลกันีเ้ปรียบเสมือนบลิบอร์ดหรือสญัลกัษณ์ท่ีใช้เลา่
เร่ืองราวประวตัคิวามเป็นมาตา่งๆ ในอดีต  เมืองเคทชิเกนเคยได้ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงแหง่แซลมอน  ใน
อดีตเมืองนีถ้กูจดัให้เป็นเมืองแหง่สวรรค์ของนกัตกปลาและกลุม่คนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ทําให้ในชว่งฤดู
ร้อน เมืองนีจ้ะหนาแนน่ไปด้วยนกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลก  จนสง่ผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็น
จํานวนมาก  อีกทัง้พืน้ท่ีของป่าไม้ก็ลดลงเน่ืองจากประชากรท้องถ่ินทําการตดัไม้  เพ่ือมาสร้างบ้านพกั
รองรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้ทกุๆ ปี  ปัจจบุนัทัง้หนว่ยงานภาครัฐและประชากรท้องถ่ินตา่ง
พยายามท่ีจะอนรัุกษ์ให้เมืองนีค้งไว้ซึง่บรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเชน่ในอดีตเพ่ือให้คนรุ่นหลงัท่ีมา
เท่ียวเมืองนี ้สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวตัศิาสตร์ได้ไมม่ากก็น้อย  จากนัน้อิสระให้ทา่นมีโอกาส
เลือกชม เลือกซือ้ของพืน้เมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความนา่รักและความสวยงามของเมืองเคท
ชิแกน แล้วพบกนั ณ จดุนดัพบตามเวลานดัหมายเพ่ือเดนิทางกลบัขึน้เรือสําราญ Coral Princess 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
14.00 น. เรือออกเดนิทางจากทา่เรือ  เคทชิแกน เพ่ือมุง่หน้าสู ่เมืองจโูน 

อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่นบนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เลน่ในคลบั เลาจน์ หรือทํากิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไมว่า่จะเป็นช้อป
ปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีทา่นสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เชน่ 
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Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมดุ, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไมซํ่า้กนัในทกุค่ําคืน) หรือจะเลือกนัง่เลน่ใน
คลบั เลาจน์ บาร์ตา่งๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดสิโก้เธค, ห้องเลน่เกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยนํา้, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึง่มีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารตา่งๆ โดยเรือจะแจ้งให้ทา่นทราบผา่น Cruise Newsletter ทกุวนั 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
 

วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2558  เมืองจูโน่ – เมืองสแกกเวย์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess  
08.00 น. เรือสําราญ Coral Princess เข้าเทียบทา่เมืองจโูน ่มลรัฐอลาสก้า 
09.30 น. (โดยประมาณ) นําทา่นเดนิทางสู่  เมืองจโูน ่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า  ท่ีเตม็ไปด้วยทิวทศัน์อนั

งดงามยากท่ีจะหาท่ีใดเปรียบ ด้วยเสนห์่ของธรรมชาตแิละวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน  
 จโูน่ เป็นเมืองท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งเทือกเขาและทะเล  ทําให้เป็นเมืองท่ีเข้าถึงได้ยากในทางบก ถกูค้นพบ

ในชว่งยคุต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศนูย์กลางแหง่เหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวง
อนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสก้าในเวลาตอ่มา นอกจากนีย้งัเป็นท่ีท่ีมีธารนํา้แข็งมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของ 

 อลาสก้า ซึง่มีธารนํา้แข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารนํา้แข็งท่ีขึน้ช่ือวา่สวยท่ีสดุแหง่
หนึง่ นําทา่นเดนิทาง สู่ Mendenhall Glacier National Park เพ่ือนําทา่นเข้าชม ธารนํา้แข็งยกัษ์ เมน
เดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier Explorer JNU100) ซึง่มีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มี
นํา้แข็งปกคลมุหนากวา่ 100 ฟตุ ทา่นจะได้สมัผสักบัทุง่นํา้แข็งท่ีมีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี สมัผสั

บรรยากาศทุง่นํา้แข็งขนาดใหญ่เตม็พืน้ท่ี อิสระให้ทา่นได้เดนิเลน่และเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั ได้เวลานําทา่นกลบัสูท่า่เรือเมืองจโูน่ และเดนิทางกลบัขึน้เรือสําราญ Coral Princess 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
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** หากทา่นต้องการอยูเ่ท่ียวชมเมืองจโูนต่อ่ อิสระตามอธัยาศยั แตท่า่นต้องกลบัขึน้เรือสําราญ Coral 
Princess ก่อนเวลา 20.00 น. 

บา่ย อิสระให้ทา่นพกัผอ่น บนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เลน่ในคลบั เลาจน์ หรือทํากิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไมว่า่จะเป็นช้อป
ปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีทา่นสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
21.00 น. เรือออกเดนิทางจา ก เมืองจโูน่ มุง่หน้าสู ่เมืองสแกกเวย์ 
 

วันอาทติย์ที่ 31 พ.ค. 2558  เมืองสแกกเวย์ – ธารน า้แข็งกลาเซียร์เบย์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess  
07.00 น. เรือ สําราญ Coral Princess จอดเทียบทา่ เมืองสแกกเวย์ 
08.30 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองสแกกเวย์ เมืองทา่และประตู สู่ “ทุง่ทองคลอนไดค์ ”(Klondike Gold Fields) ใน

เขตประเทศแคนาดาเม่ือราว 100ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยคูอนรูต ( White Pass and 
Yukon Railway) ท่ีพานกัแสวงโชคเดนิทางตดัข้ามขนุเขา และหบุเหว เข้าสูม่ณฑล ยคูอน ของ
แคนาดา ซึง่ทกุวนันีเ้หลือเพียงความทรงจํา  นําทา่นเท่ียวชมเมืองสแกกเวย์  (Skagway City Tour & 
The Days of ’98 Show) เมืองสแกกเวย์ตัง้ อยูห่า่งจากทา่เทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเทา่นัน้ เมืองเล็กๆ 
ท่ีให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก แม้เวลาจะผา่นไปนานแตเ่มืองสแกกเวย์ยงัคงรักษาสภาพเมือง
ในยคุต่ืนทองได้เป็นอยา่งดี ให้ทา่นได้ชม บ้านไม้สองชัน้ ร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีทาสีสนัสดใส 

  
 จากนัน้นําทา่นชมสถานท่ีจดัแสดงเร่ืองราวประวตัศิาสตร์ท่ีเกิดขึน้ในสแกกเวย์ซึง่ทา่นจะได้บรรดารูป

ปัน้ รูปหลอ่สมัฤทธ์ิท่ีเก่ียวพนักบัความเป็นมาของเมืองในยคุต่ืนทองไปพร้อม ๆ กบัได้ชมสวนไม้ดอก
และมีโอกาสเลือกซือ้ของท่ีระลกึได้ด้วย หลงัจากนัน้นําทา่นชมการแสดง The Days of ’98 Show ซึง่
จะเป็นโชว์ท่ีนําเร่ืองราวในประวตัศิาสตร์ยคุต่ืนทองของเมืองสแกกเวย์กลบัขึน้มามีชีวิตชีวาอีกครัง้ใน
การแสดง หลงัจบการแสดง นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรือ เพ่ือขึน้เรือสําราญ Coral Princess 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
** หากทา่นต้องการอยูเ่ท่ียวชมเมืองสแกกเวย์ตอ่ อิสระตามอธัยาศยั แตท่า่นต้องกลบัขึน้เรือสําราญ 
Coral Princess ก่อนเวลา 19.30 น. 

20.30 น. เรือ สําราญ Coral Princess ออกเดนิทางจาก เมืองสแกกเวย์ เพ่ือมุง่หน้าสู ่อทุยานแหง่ชาตธิารนํา้แข็ง
กลาเซียร์เบย์ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
 

วันจันทร์ที่ 01 ม.ิย. 2558  ธารน า้แข็งกลาเซียร์เบย์ – คอลเลจฟจอร์ด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess  
06.00 น. เรือสําราญ Coral Princess เร่ิมลอ่งเข้าสู่  อทุยานแหง่ชาตกิลาเซียร์เบย์ (Glacier Bay – Inside 

Passage) ซึง่ได้รับการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตขิององค์การยเูนสโก  วนันีเ้ป็นอีกวนัท่ี
ทา่นจะได้สมัผสักบัความงดงาม ความมหศัจรรย์ของภเูขานํา้แข็งท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในอลาสก้า  
หากโชคดีทา่นจะได้ยินเสียงการแยกตวัเป็นแผน่ตกลงสูพื่น้นํา้  เป็นเสียงอนักึกก้องราวเสียงฟ้าร้อง
คําราม และเป็นชว่งเวลาท่ีจะสะกดทกุทา่นไว้กบัก้อนนํา้แข้งมหึ มาท่ีพงัถลม่ลงสูพื่น้นํา้เสียงดงักงัวาล 
เรียกได้วา่เป็นปรากฎการณ์ท่ีธรรมชาตไิด้ปัน้แตง่ขึน้มาให้ทา่นได้ชม  และจะหาท่ีใดเปรียบมิได้อีกแล้ว
ในโลก  อิสระให้ทา่นได้สมัผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุง่นํา้แข็ง พร้อมเก็บภาพความ
ประทบัใจอนัมิอาจลืมเลือนได้ตามอธัยาศยั 

 
 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
15.00 น. เรือสําราญ Coral Princess นําทา่นสูท่ะเลหลวงมุง่สู ่ คอลเลจฟจอร์ด (College Fjord) อิสระให้ทา่น

เพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายท่ีมีบนเรือ ไมว่า่จะเป็นการออกกําลงักายในห้องฟิตเนส หรือวิ่ง
ออกกําลงักายรอบๆ ตวัเรือ ผอ่นคลายอิริยาบถท่ี  Stream room / Sauna เพลิดเพลินกบัการแสดง 
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กิจกรรมและเกมส์ตา่งๆ หรือเลือกพกัผอ่นท่ีห้องสมดุและมมุสงบตา่งๆ พร้อมสมัผสักบัความสดช่ืน
ของธรรมชาต ิริมฝ่ังท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยป่าสนอายนุบัร้อยปี  ทัง้นีบ้นเรือยงัมีอาหารเลิศรสบริการทา่น
อยา่งไมข่าดตอน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
 

วันอังคารที่ 02 ม.ิย. 2558  คอลเลจฟจอร์ด – แอนเคอเรจ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
บา่ย อิสระให้ทา่นเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายท่ีมีบนเรือ ไมว่า่จะเป็นการออกกําลงักายในห้องฟิต

เนส หรือวิ่งออกกําลงักายรอบๆ ตวัเรือ ผอ่นคลายอิริยาบถท่ี  Stream room / Sauna เพลิดเพลินกบั
การแสดง กิจกรรมและเกมส์ตา่งๆ  หรือเลือกพกัผอ่นท่ีห้องสมดุและมมุสงบตา่งๆ พร้อมสมัผสักบั
ความสดช่ืนของธรรมชาต ิริมฝ่ังท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยป่าสนอายนุบัร้อยปี  ทัง้นีบ้นเรือยงัมีอาหารเลิศรส
บริการทา่นอยา่งไมข่าดตอน18.00 น. เรือสําราญ Coral Princess เร่ิมลอ่งเข้าสู ่ คอลเลจฟ
จอร์ด (College Fjord) ซึง่อยูบ่ริเวณตะวนัตกเฉียงเหนือของ Prince William Sound ช่ือท่ีถกูเรียกขาน
นีไ้ด้รับการขนานนามเม่ือครัง้ท่ีคณะสํารวจซึง่เป็นศาสดาจารย์จากวิทยาลยั หรือ College ได้ทําการ
สํารวจพืน้ท่ีในปี ค.ศ. 1899 เรือจะนําทา่นลอ่งชมทศันีย์ภาพแสนงดงามของขนุเขาท่ีลาดต่ําลงสูผื่นนํา้ 
อีกทัง้ธารนํา้แข็ง หรือกลาเซียร์ท่ีสง่ประกายระยิบระยบัยามต้องแสงแดด เม่ือมองไลข่ึน้ไปตามสาย
ธารนํา้แข็งทา่นจะเจอะเจอกบัหิมะท่ีปกคลมุยอดเขาจนละลานสายตา ในชว่งฤดรู้อนหากโชคดี ทา่น
จะได้พบกบัวาฬหลงัคอ่ม (Humpback Whale) ขนาด 40 ตนั แหวกวา่ยหาอาหารในท้องนํา้คอลเลจฟ
จอร์ดนี ้

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess 
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20.30 น.  เรือมุง่หน้าสู ่เมืองแอนเคอเรจ 
หมายเหต ุ
ในเย็นวนันีท้า่นจะได้รับป้ายผกูกระเป๋าสีตา่งๆ  ซึง่เป็นตวักําหนดลําดบัการนํากระเป๋าลงจากเรือ  ทา่น
จะต้องจดักระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง  โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นไว้ในกระเป๋าเดนิทางใบ
เล็ก เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของทา่นไปตัง้แตก่ลางดกึ  และบญัชีคา่ใช้จา่ย
ตา่งๆ จะถกูสง่มาให้ทา่นตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวนัรุ่งขึน้  สําหรับทา่นท่ีต้องการชําระผา่นบตัร
เครดติ ทางบริษัทเรือจะชาร์จคา่ใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติท่ีทา่นได้ให้หมายเลขไว้ในวนัท่ีทา่นเช็คอินโดย
อตัโนมตั ิ

 

 วันพุธที่ 03 ม.ิย. 2558  แอนเคอเรจ 
00.30 น. เรือสําราญ Coral Princess เข้าเทียบทา่ Whittier ขณะท่ีทา่นยงัคงพกัผอ่นในห้องพกัเคบนิสว่นตวั  
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Coral Princess  
07.30 น. นําทา่นลงจากเรือสําราญ Coral Princess ตรวจรับกระเป๋าเดนิทางของทา่น ณ อาคารท่ีทําการทา่เรือ 

Whittier จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศสู ่ เมืองแอนเคอเรจ (Anchorage) เมืองแอน
เคอเรจถกูค้นพบครัง้แรกโดยกปัตนัเจมส์ คุ๊ก นกัสํารวจชาวองักฤษ ในปี ค.ศ. 1778 จากนัน้ นกัสํารวจ
ชาวรัสเซียได้มาค้นพบอลาสก้าทางตอนใต้ในปี ค.ศ. 1784 ซึง่รัสเซียได้มีการตดิตอ่ค้าขายและเข้ามามี
อิทธิพลในดนิแดนนีจ้นถึงปี ค.ศ. 1867 รัสเซียได้ขายพืน้ท่ีครอบครองในอลาสก้าให้กบัสหรัฐอเมริกา
เป็นจํานวนเงิน 7,200,000 เหรียญ ทําให้อลาสก้า ถกูผนวดเข้าเป็นสว่นหนึง่ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เหตกุารณ์สําคญัท่ีถกูบนัทกึในหน้าประวตัศิาสตร์คือ ในวนัท่ี 27 มีนาคม ค.ศ.1964 ได้เกิดแผน่ดนิไหว
อยา่งรุนแรงวดัแรงสัน่สะเทือนได้ถึง 9.2 ริกเตอร์ สร้างความเสียหาย ตอ่เมืองแอนเคอเรจอยา่งใหญ่
หลวง แผน่ดนิไหวครัง้นัน้ถกูเรียกขานวา่ "The Good Friday Earthquake" ซึง่เป็นครัง้ท่ีร้ายแรงท่ีสดุใน
ทวีปอเมริกาเหนือ 
เมืองแอนเคอเรจ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรัฐอลาสก้า มีชนพืน้เมืองเป็นชาวเอสกิโม ซึง่มีหน้าตาละม้าย
คล้ายชาวเอเชีย มีภาษาเป็นของตนเอง และมีประเพณีท้องถ่ินท่ียงัคงหลงเหลือให้คนเอสกิโมเองได้
ภาคภมูิใจ นําทา่นเข้าชม  Alaska Native Heritage Centre ให้ทา่นได้มีโอกาสสมัผสัประสบการณ์
เก่ียวกบัชนพืน้เมืองได้ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองกีฬา ชาวเอสกิโมจะมีกีฬาพืน้เมืองท่ีมีการจดัการแขง่ขนัครัง้
ใหญ่ทกุปี ซึง่มีวิดีโอประวตัคิวามเป็นมา วิธีการละเลน่ให้ดกูนั สว่นเวทีด้านในจะมีการแสดงร้องรําทํา
เพลงและเลน่ดนตรีแบบชนพืน้เมืองทัง้ชายและหญิง มีการแตง่กายในแบบตา่งๆ สว่นด้านนอกจะเป็น
ทางเดนิเส้นทางวงกลม แตล่ะจดุจะมีเร่ืองราวในการดําเนินชีวิตตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการลา่สตัว์ การ  
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ปลกูบ้าน การแกะสลกัตา่งๆ ซึง่แสดงให้เห็นถึงการเป็นนกัสู้และอดทนของชาวเอสกิโมท่ีได้ฝ่าฟัน
เร่ืองราวในชีวิตมาชัว่ลกูชัว่หลาน 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นสูต่ลาดนดักลางแจ้ง ซึง่จะตดิตลาดเฉพาะในชว่งฤดรู้อนระหวา่งเดือน มิถนุายน ถึง ตลุาคม 

ทกุ ๆ วนัพธุ 10 นาฬิกาไปจนถึง 21 นาฬิกา ทา่นจะได้รับทัง้ประสบการณ์และความเพลินเพลิน สินค้า
บางชนิดทา่นจะพบเห็นได้ท่ีตลาดนดัแหง่นี ้แหง่เดียวเทา่นัน้ อิสระให้ทา่นเพลิดเพลินกบัการเดนิเลือก
ชม เลือกซือ้สินค้า ของฝาก สินค้าท่ีระลกึได้ตามอธัยาศยั หากเกิดหิวทา่นก็สามารถเลือกซือ้ เลือกชม
รสอาหารจากดว่นจากซุ้มขายอาหารตา่ง ๆ มีทัง้อาหารไทย อฟัริกนั ปากีสถาน หรือเบอร์เกอร์อเมริกนั 
และ ฯลฯ   

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารค่ํานําทา่นเช็คอินเข้าห้องพกัโรงแรม  
 พกัท่ี หรือเทียบเทา่  
 

วันพฤหัสบดีที่ 04 ม.ิย. 2558  แอนเคอเรจ – ซีแอตเตลิ – นาริตะ 
04.00 น. นําทา่นเดนิทางจากโรงแรมท่ีพกั สูส่นามบนิแอนเคอเรจ  
07.00 น. ออกเดนิทางไปสู่ เมืองซีแอตเตลิ โดยเท่ียวบนิ DL2123 
11.23 น. ถึงสนามบนิ ซีแอตเตลิ แวะเปล่ียนเคร่ืองบนิสูเ่มืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
13.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิซีแอตเทิล (SEA) โดยเท่ียวบนิ DL0167 

********* บนิข้ามเส้นแบง่เขตเวลาสากล ******* 
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วันศุกร์ที่ 05 ม.ิย. 2558   นาริตะ – สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ 
16.20 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานนานาชาตินาริตะ (NRT) ประเทศญ่ีปุ่ น แวะเปล่ียนเคร่ืองบนิ 
17.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ นาริตะ โดยเท่ียวบนิ DL0584 
22.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (Bon Voyage) 
 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดนิทาง 

26 พ.ค. – 5 ม.ิย. 58 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 

(คนท่ี1 และ 2) 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 

(คนท่ี3 และ 4) 

พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

ห้องไม่มีหน้าต่าง 139,990 122,990 134,990 36,500 

ห้องมีหน้าต่าง 150,990 133,990 146,990 42,500 

ห้องมีระเบียง 160,990 143,990 156,990 55,500 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิเดลต้า แอร์ไลน์ 

2. ห้องพกับนเรือสําราญ 7 คืน และบนฝ่ัง 2 คืน, ทวัร์ตามโปรแกรม 

3. รถรับสง่จากสนามบนิและทา่เรือ 

4. อาหารทกุมือ้, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสําราญ 

5. คา่ธรรมเนียมวีซา่แคนาดา 

6. หวัหน้าทวัร์คนไทยร่วมเดนิทางเพื่อดแูลคณะ 

7. ภาษีทา่เรือ, ภาษีนํา้มนัสายการบนิ 

8. ทวัร์เสริมบนฝ่ัง, คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ 

9. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ 7 ยโูร ตอ่ทา่น 

10. คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมีบริการสําหรับกระเป๋าทา่นละ 2 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 2 3 กิโลกรัมตอ่ใบ หากนํา้หนกั
หรือจํานวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีกําหนดทา่นอาจต้องชําระคา่ใช้จา่ยโดยตรงกบัสายการบนิท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

11. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
12. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 

อัตรานีไ้ม่รวม: 
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1.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบกํากบัภาษี 

2.  คา่ธรรมเนียมวีซา่อเมริกา 

3.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

เงื่อนไข: 

1. คณะเดนิทางต้องมีสมาชิกอยา่งน้อย 20 ทา่นและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ
เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 

การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการสํารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 
3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือวา่การสํารอง
การเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนินการ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 วนั หกัคา่บริการ ยึดคา่มดัจํา 20,000 บาท 

  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์ 

  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

       หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้ผู้ เดนิทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไมส่ามารคคืนคา่ทวัร์
ให้ได้ 

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นสละ
สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดั
หยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการ
บนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั  

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบั
ระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง และความประพฤตท่ีิสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย  

เอกสารส าหรับใช้ประกอบการยื่นวีซ่า: 
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1. หนงัสือเดนิทางท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือนนบัถึงวนัเดนิทาง  

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิว้ จํานวน 2 รูป อายไุมเ่กิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรงไมส่วมแวน่ตาดํา พืน้หลงัสีขาว ห้ามใช้
รูปสติก๊เกอร์ 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ สตูบิตัร ในกรณีเดก็ไมมี่บตัรประชาชน 

4. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ นามสกลุ 

5. สําเนาทะเบียนบ้านทกุหน้าท่ีมีช่ือบคุคลในบ้าน 

6. สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา่ 

7. สําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย์ เทา่นัน้ โดยปรับบญัชีเดือนลา่สดุทกุหน้าและย้อนหลงั 6 เดือน 

8. หลกัฐานการทํางาน  

 พนกังานบริษัท: หนงัสือรับรองการทํางาน ระบวุนัท่ี เร่ิมทํางาน ตําแหนง่ อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ 

 เจ้าของกิจการ: หนงัสือรับรองบริษัท อายไุมเ่กิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ ถึงวนัท่ีเดนิทาง 

 นกัเรียน: หนงัสือรับรองจากสถาบนัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

หมายเหตุ: 

1. ในกรณีท่ีต้องย่ืนวีซา่เด่ียว จะต้องใช้เอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมกบัแนบเอกสารฉบบัจริงตอ่เจ้าหน้าท่ี
สถานฑตูด้วยตวัเองเทา่นัน้ ในกรณีของนกัเรียนท่ีจะเดนิทางคนเดียว จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบดิาหรือ
มารดา, หนงัสือรับรองการทํางานหรือหนงัรับรองจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิย์ของบดิาหรือมารดา 
และสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารแสดงความสมัพนัธ์กบับดิาหรือมารดา (สําเนาใบสตูบิตัร, สําเนา
ทะเบียนบ้านเป็นต้น) 

 
ในกรณีท่ีไมไ่ด้เดนิทางไปกบับดิาหรือมารดาแตเ่ดนิทางไปกบัญาต ิก็จําเป็นต้องย่ืนเอกสารดงักลา่วด้วย  

 
รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทาง

บริษัทอีกครัง้ 


